
  

 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

  ‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index  

6864 18-C 
07-01-1825 

Willaert Charles Corneille Joseph Antoine * 17-08-1793 Antwerpen, 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. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

6048 508 

26-07-1819 

Wille van Hendrik Jansz. , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland 

jaar 1819 (4) 

6087 948-2 
11-10-1827 

Willegen Ewold 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) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Willekens Hendrik, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 07-08-1816 Haarlem ,  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) 

9186 146 

06-02-1918 

Willeker Petrus Henderikus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 
enz., jaar 1918 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Willekerk? W. E. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in 

de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (6) 

9187 1644 

06-11-1918 

Willekes Hendrikus, 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) 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Willekes Jan * 08-11-1820, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Anna 
Powlona, jaar 1841 (4) 

8174 283/22,264 

15-03-1839 

Willekes Jan Buitenlands Zeevarende, jaar 1839 

8224 1240/7 
05-12-1839 

Willekes L. 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) 

8214  1027/17  
07-10-1839 

Willekes L/ 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Willekes Petrus Henderikus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6243 191-17 
06-03-1814 

Willekes 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) 

8345 79-33 

25-01-1841 

Willem Hendrik, Fuselier Algemeen depot der Landmagt no 33 * 17-07-1818 Beilen,  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) 

6019 81 blz.  
47 t-m 51 

05-02-1817 

Willema Jan , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , 
Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  

Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en 

overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke 
verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) 

dossier (48) 

6246 481, 7 
06-06-1814 

Willema Lieuwe, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Willeman Joh’s 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6394 257 
31-03-1815 

Willems A. W. Anne hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. 
(Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp 

dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te 

doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen 
van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien 

man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6409 323-2 
21-08-1816 

Willems Albert  ---- Gerlsma Pieter Secretaris van Hindelopen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland bij absentie 
van de President Burgemeester  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Willems Albert  enz. jaar 1816 (1) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Willems Andries, 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) 



6423 541D 

17-10-1817 

Willems Antje---- Elsma Jan Willems * 17-01-1796 z.v. Elsma Willem Jans en Willems Antje 11 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) 

6038 650 

02-09-1818 

Willems Antje, voor haar minderjarige kinderen  Willem, Neeltje en Eefje Mienis  Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad 

en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de 
hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de 

door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 

(3) 

6258 627-8 
21-06-1815 

Willems Arend 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) 

6246 492 

28-05-1814 

Willems Bartel de weduwe Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van 

kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. 

enz. jaar 1814 (8) 

6246 481, 14 

06-06-1814 

Willems Dirk 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) 

6631  1085 

08-09-1814 

Willems Dirk wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de 

brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de 
enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2) 

6246 481, 7 

06-06-1814 

Willems Dirk, 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Willems Douwe vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren 

met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden 

dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6252 1218-26 

12-12-1814 

Willems Durk Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige 

district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

8285 615-2, 19 

19-06-1840 

Willems E. J. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hindelopen 

Willems E. J. te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen 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 (2) Gehele 

provincie (122) 

6069 

 

342, 5 

28-04-1821 

Willems Ebele aan hem wordt betaald voor het perceel no. 6 en wel  f. 100.= 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) 

6382 79 nr. 65 

31-03-1814 

Willems Eerde, 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) 

6636  148 

10e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Willems Egbertje de meid van Jans Roelof te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 

Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van 
een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6245 399-44 

10-05-1814 

Willems Elske, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6251 1049 

28-10-1814 

Willems Evert, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , 

de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6288 309-5 

09-04-1818 

Willems Fokke ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 

Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13) 

6288 309-5 

09-04-1818 

Willems Frans ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 

Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13) 

6383 81       

23-04-1814 

Willems Frans te Hirdgum 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) 

8280 526-1, 19 

22-05-1840 

Willems G?. J. te Hindelopen 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 
Hindelopen zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Willems Gaspard, Houten 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Willems Gatske, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 

staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6636  148 

1e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Willems Geert te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo voor een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) document met alle namen (15) 



6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Willems Gerardus 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Willems Gerben 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) 

8280  517-11, 48 

19-05-1840 

Willems Gerke te Gaast wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over 
den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6255 208 

01-03-1815 

Willems Gerrit 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) 

6399 798 
14-09-1815 

Willems Gerrit---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de 
Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  Willems Gerrit,  Bartles 

Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e April 1814 in Pressing zijn 

genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij 

zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2) 

8386 949/41 

20-09-1841 

Willems H. C. & C te Rotterdam wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6026 652 

23-09-1817 

Willems Haantje 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) 

6636  148 
12e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Willems Harmen de knecht van Bruggen Willem Egberts  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen 
van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de 

vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle 

namen (15) 

6394 257 

31-03-1815 

Willems Harmen hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 

van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 
verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier 

welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard 

als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Willems Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Muntok  1836,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Willems Hendrik Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Willems Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Willems Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6842 1-A 

08-05-1824 

Willems Hilbert, Overbrenging 5 Wolwevers en Wolkammers uit het Tuchthuis te Groningen naar  huis van Tuchtiging te 

Leeuwarden. Jaar 1824 (4) 

6247 640 
29-06-1814  

Willems Hiltje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Willems J.  P. 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) 

6867 12-02-1825 
7-A 

Willems J. van beroep Commies hij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie over den jare 
1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6) 

6252 1193-30, 31 

29-11-1814 

Willems Jacob---- Jans Ruurd  zijn rekening wordt betaald wegens een reis naar Groningen tot oproeping van den Consent 

Willems Jacob enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door 
Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6242 90 

04-02-1814 

Willems Jacob te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Willems Jacob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten 
van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6624 166 
01-02-1814 

Willems Jan ---- Gerlsma Sicco hij wordt voorgesteld als kundig persoon voor de post van Secretaris van de Stad Hindelopen door 
de Burgemeesteren Alderts J. (Joost), Willems J. (Jan) en Eidsma J. A. (Johannes Ageus) deze drie ondertekenen dit document, 

maar hij geeft aan deze post niet te Ambieeren enz. jaar 1814 (1) 



6629 842 

01-07-1814 

Willems Jan benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche 

Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen 

zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6023 381 
14-06-1817 

Willems Jan------ Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye 
Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden genoemd;  

Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R.  Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud 

Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan , Burgemeester  Lootsma J. A  (Jacob Aukes) 
enz. jaar 1817 (5) 

6028 810 

13-11-1817 

Willems Jan 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) 

6641  616 
17-07-1815 

Willems Jan---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant en Jelles Sieger, Willems Jan en Bokkes Wigle van de Kerkenraad van het 
Hervormd Kerkgenootschap te Hemelum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tijdens de 

Fransche Overheersing het onderhoud van Lands wege is opgehouden aan de Kerkgebouwen enz. jaar 1815 (2) 

6005 938 blz. 5 
30-11-1815 

Willems Jan 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Willems Jan hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de 

Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm 

van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen 
waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 

bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

5997 307 

31-03-1815 

Willems Jan 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  

371 

6087 948-6 
11-10-1827 

Willems Jan 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Willems Jan 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) 

6383 78        

23-04-1814 

Willems Jan te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6251 1078 

30-11-1814 

Willems Jan te Ruigahuizen te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 

leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

6838 7-A bijl. 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Willems Jan, 41 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) 

6838 7-A bijl.1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Willems Jan, 63 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) 

6261 878-3 
11-08-1815 

Willems Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe 

Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6634  1525 

08-12-1814 

Willems Jan, 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Willems Jan, 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Willems Jantje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 

staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6242 90 

04-02-1814 

Willems Jel te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  
dossier (23) 

5997 307 

31-03-1815 

Willems Jeldert 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  37 

6028 810 

13-11-1817 

Willems Jildert 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) 

6087 948-1 
11-10-1827 

Willems Jildert 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Willems Jildert, 7 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) 



6838 7-A bijl.2 

Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Willems Jildert, 7 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6242 90 

04-02-1814 

Willems Jolling en moeder te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 

Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer 

prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en 
hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

5997 307 

31-03-1815 

Willems Joukje 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    102 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Willems Joukje 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Willems Joukje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6645  876 

31-10-1815 

Willems Joukje----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;  
In de Gevangenis: 1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de grootmoeder 

enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons ongehuwd, geb. 

Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. Hinne Sipkes en 
Aukje Martens. Jaar 1815 (1) 

6646  961 

21-12-1815 

Willems Joukjen---- Bouwma Eelke Melles en Byma Sikke Wybes (ondertekend als S. W. Bima) in qualiteit als Armvoogden van 

den dorpe Veenwouden alsdat enen Tuinder Jacob van den Dorp Ee en Willems Joukjen geboren te Veenwouden doch te Ee 
hebbende gewoond beide zittende gevangen  in het Landschapstucht en werkhuis te Leeuwarden en zich bevorens door onderlinge 

trouwbeloften hebben verbonden  enz. jaar 1815 (2) 

6645  888 

12-11-1815 

Willems Joukjen x Tuinder Jacob---- Assen van J. Schout van de gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende om het kind van Willems Joukjen gehuwd met Tuinder Jacob beide in het Tuchthuis geconfineerd ten 
spoedigsten te doen afhalen enz. en de kinderen in onegt geboren wonen nu bij Jacobs Antje weduwe van Tuinder Johannes enz. 

jaar 1815 (2) 

6264 1149- 7 
21-11-1815 

Willems Klaas 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) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Willems Klaas te Langweer, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 

Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. 

Jaar 1816 (6) 

6661 137 blz. 3 

19-03-1817 

Willems Klaas te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 

Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der 

Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. 

in te vorderen, jaar 1817 (9) 

6069 279-B 

09-04-1821 

Willems Klaas, 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) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Willems Klaasje, 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) 

6708 365 II 
00-00-1821 

Willems Leentje en Elisabeth Otto, Vroedvrouwen te Ameland De gecommiteerde leden hebben bij een controle enz. jaar 1821 (9) 

6246 481, 14 

06-06-1814 

Willems Lieuwe 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Willems Lieuwe, 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) 

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Willems Marten, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6257 410-5 
28-04-1815 

Willems Meindert de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  
Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de 

Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  

1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6044 206 
31-03-1819 

Willems Mijntje weduwe van Jans H. , 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) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Willems Nanne 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) 

6246 481, 7 

06-06-1814 

Willems Nutte de weduwe, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het 

benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 

1813 (3) dossier (32) 



6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Willems Oene, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

8359 372-13 

16-04-1841 

Willems P. van beroep Staten Bode aan het Governement te Leeuwarden en verzoekt te worden aangeslagen zoals alle ander 

Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J.  en Pruis W. staat vermeld in een dossier Extract uit het 

Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen 
het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (26) 

6261 878-4 

11-08-1815 

Willems Pier, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe 

Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6634  1525 

08-12-1814 

Willems Pier, 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) 

6243 191-13 

06-03-1814 

Willems Pieter de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen 
van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6246 481, 5 

06-06-1814 

Willems Pieter, 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) 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Willems Pytter 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) 

6258 593-5  

10-06-1815 

Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had gezet welke verdagt gehouden  in op 

order van de heer  Stroband ….? Van harlingen  bij Basteleur G. J. enz. enz. dat   Willems Rimmeren  gearresteerd wierde in  en is 
als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de gevangenis van het leven beroofd enz. enz. jaar 

1815  (2) dossier (8) 

6833 14-A, 11 
12-02-1824 

Willems S. Renteniersche 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) 

6383 64 
02-04-1814 

Willems Sijbren te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

6245 399-1 
10-05-1814 

Willems Sjoerd hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6245 399-5 

10-05-1814 

Willems Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-5/v 
10-05-1814 

Willems Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6245 399-5-a 

10-05-1814 

Willems Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Willems Symon 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) 

6000 593 

22-06-1815 

Willems Taeke 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) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Willems Tijmen 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Willems Trijntje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Willems Tys 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) 

6262 944 
30-09-1815 

Willems Volkert Beugel Antje Christoffels  weduwe van Vries de Jelle Baukes , Winkelierster  wonenende aan de Schrans onder 
Huizumeen Misive ten geleide van een request berffende  verzoekende betaling door voorvermelde van 63 guldens  kostpenningen 

voor enen Willems Volkert te Engwierum  en voor welke som de heer Talma J. N.  hier tot borg gesteld is  enz. jaar 1815 (4) 

3579 100 

30-01-1843 

Willems W.  ---- 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) 

8364 495- 12-14 
21-05-1841 

Willems W.  ---- Vlissingen van Paul en Dudok van Heel te Amsterdam: Onderwerp de constructie des Stoomketels en er al enige 
vertraging is brief is ondertekend door Beijma Thoe Kingma van C. L. en Willems W.  enz. jaar 1841 (5) 

3579 68, 80 

08-06-1843 

Willems W. Directeur van de Friesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij. Onderwerp dat zij voornemens hebben om 

gebruik te maken van de consessie voor een IJzeren Barge Dienst op Groningen en Delfzijl omdat wij sclechts bij monde met de 
Groningsche schippers enz. enz. jaar 1843 (5) 

3578 7, 13 en 40 

30-12-1840 

Willems W. Directeur van de Scheepvaart Maatschappij F. M. & K. S. Mij.---- Plantinga .P. H. c.s.  Beurtschippers van Joure, 

Sneek, IJlst, Heeg, Wousend, Sloten en de Lemmer , Onderwerp: dat van Koningswege de Stoombootmaatschappij verpligt is de 

veren aan te kopen enz. jaar 1841 (8) 



3588 GJ 1796/ 

100 e.v. 

02-09-1878 

Willems W. Directeur van de Scheepvaart Maatschappij F. M. & K. S. Mij. 

3579 103 tot 105 
11-05-1742 

Willems W. en Beyma thoe Kingma Mr. C. L. van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp:  
Toestemming tot het aanleggen met ijzeren barges enz. jaar 1843 (9) 

8279 500/22, 309 

15-05-1840 

Willems W. Harlingen Directeur Friese Stoombootredery, jaar 1839 

3589 10 t/m 15, 18 
t/m 36 

23-12-1840 

Willems W., Van Beyma á Thoe Kingma C.L , Willems W.   te  Joure  Directeuren van de Scheepvaart Maatschappij Friese Meer 
en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure, Onderwerp dat hun reglement met de tarieven goedgekeurd zijn enz. ook is er veel 

correspondentie over verschillende andere stoombootdiensten naar vekle ander e plaatsen  enz. jaar 1842 (155)) 

5997 307 

31-03-1815 

Willems Willem   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  17 

3597 Map 1550 

1840--1843 

Willems Willem---- Beijma thoe Kingma C. L. en Willems Willem beide directeur van de Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot 

Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals tussen Sneek over Oude Horne, Irnsum, Grouw en Bergum naar Strobos, ook o.a. 
een dienst Joure tussen Sneek enz. en de Lemmer enz tussen Sneek over Oudeschouw, Irnsum, Grouw en Bergum naar Stroobosch 

enz. verder komen voor  Camstra T. A. W. Baronnesse Thoe Schwartzenberg de weduwe van Andringa van Kempenaer de R. L. 

jaar 1840-1843 (62) 

3597 Map 1551a 

00-00-1842 

Willems Willem Directeur ---- Vriese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure dienst van Heerenveen – Sneek op Lemmer 

jaar 1842 (17)   

3597 Map 1551 

1840--1842 

Willems Willem Directeur----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals Harlingen – 

Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden  naar Leer.(44)     

6026 652 

23-09-1817 

Willems Willem 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) 

6861 21-A 
02-12-1824 

Willems Wolter  Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag van het pensioen 
jaar 1824 (2) 

3572 40-d 

21-06-1882 

Willems Wouter Schipper van Wierum op Dokkum en verzoekt octrooi enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (8) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Willems Wouter, 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) 

6840 36-A  
blz. 31 

22-04-1824 

Willems Ype 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) 

8350 184-11, 2 
23-02-1841 

Willems Zanders staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 
1836 om hunne afrekening tot stand te brengen Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5) 

6628  825 blz. 4> 

23-05-1814 

Willemse Albert 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) 

8368 575/17 
00-00-1841 

Willemse H. C., Brander te Rotterdam,  Dossier,  met een handgeschreven brief met  zijn handtekening jaar 1841 (4) 

6013 399 

08-07-1816 

Willemsen Derk geb. Groessen, 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) 

8285 615-7 
19-06-1840 

Willemsen G. te Holwerd in de nabijheid van zijn Herberg wordt een Shavot opgericht met Geselpoort enz. jaar 1840 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Westdonge- 
        radeel 

Willemsen G. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 
Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Willemsen G. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Willemsen Jan Willem 353 Kouwenhaert? Provincie Bentheim 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) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Willemsen Johan Andries Geb. Kessel, laatst gewoond hebbende te Kessel. Huzaar24-6-1836 Overleden te Makassar (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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Willemsen Johannes Theodoor 443 Nijkerk (fr) 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) 

6240  1097 

10-12-1813 

Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande genaamd Klein 

Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. enz. jaar 1813 

(2) 

6383 88      

23-04-1814 

Willemsen P. W. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 



9182 630 

05-04-1916 

Willemsma Alle te Amersfoort/Beets, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9183 881 

26-05-1916 

Willemsma Anske Bergumerheide Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf, jaar 1916  (3) 

6299 
 

416-10 
10-05-1821 

Willemsma H.  wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21) 

6094 370 

02-05-1823   

Willemsma H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en hoofden der 

huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren  en te 
benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en Boetje Auke Klazes  alle te 

Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 27e april  ,  jaar 1823 (4) 

6089 1200  

26-12-1822 

Willemsma H. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het onderhoud  

der Hervormde Kerk en Toren in  Haskerdijken   met een lijst  van punten met beschrijving der kerk en de bedragen van afkoop   
enz. enz. jaar 1822 (6) 

5987 346 

06-05-1814 

Willemsma H. te Haskerdijken---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland 

wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3) 

6383 66 

02-04-1814 

Willemsma H. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 

en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

8257  69/20, 3 
nummer 4 

20-01-1840 

Willemsma Haaije Willems te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

5997 261 
20-03-1815 

Willemsma Haaye te Haskerdijke, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris en 
wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Willemsma Haije Willems, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 

kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6077 1015 
18-12-1821 

Willemsma Haijje Willems. het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en 
waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze 

overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op 

uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. 
jaar 1821 (9) 

6388 131 

25-10-1814 

Willemsma Haje---- Moed Roelof Jans wonende te Haskerdijken  1e Luitenant bij de 5e Comp. 5e Bat. Landstorm te Heerenveen 

(arrondisement) wordt voorgedragen voor ontslag  en dit wordt verleend omdat hij niet geschikt is als officier enz. hij gaat weer 

terug naar de enz. en dat de Sergeant Lieuwes Lieuwe Murks in de plaats van den 2e luitenant welke de 1e luitenant plaats enz. en 
dat in zijn plaats weer de Sergeant Willemsma Haje (schoolonderwijzer te Haskerdijken) wederom Sergeant Majoor enz. jaar 1814 

(2) 

6869 03-03-1825 
33-b+33a-b 

Willemsma Haye Willems Onderwijzer te Haskerdijken komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van 
Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (4) dossier (11) 

6871 29-03-1825 

21+21/3-B 

Willemsma Haye Willems Onderwijzer te Haskerdijken,  hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland, de 

grietman van Haskerland deeld mede dat de naam zo is maar dat hij wel eens ondertekend met H. Willemsma en ook wel H. W. 
Willemsma maar dat het in Vriesland de gewoonte is dat enz. jaar 1825 (5) 

5999 424 

06-05-1815 

Willemsma Haye Willems, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het 

tractement , jaar 1815 (2) 

6051 735 
11-10-1819 

Willemsz. Cornelis 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) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Willenberg Lambertus Johannes * Amsterdam 19-11-1819, 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) 

8386 949/7 

25-09-1841 

Willenis H. C. te Rotterdam 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)  Jaar 1841 (3) 

5987 394 
23-05-1814 

Willer ….?---- Plantinga F. thans ontvanger der belastingen te Almenum is benoemd tot waarneming der functie van Controleur 
i.p.v.  Willer ….? Die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd en i.p.v. Plantinga F. benoemd te Almenum Scheltema P. te 

Sexbierum en de heer Fontein P. tot waarneming in Sexbierum en z. jaar 1814 (3) 

6859 2/C 
16-11-1824 

Willer Johannes,  geboren Herisau 1797 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij 
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 

kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd 

zijn. Jaar 1824 (6) 

6417 177 
26-04-1817 

Willersen Theodorus 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon 
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een 

nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 

omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 
(7) 

6655  398 blz. 1 

29-08-1816 

Willes van B. predikant te Nieuwland 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 Meerten van H.  enz.  jaar 1816 (4) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7, 
04-01-1819 

Willes van B. Predikant te Nieuwland 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 7 

16-01-1822 

Willes van B. te Moordrecht, 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) 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

Willes van B. te Nieuwland 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 

06-02-1824 

Willes van B. te Nieuwland, 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 

6709 36 deel 2  blz. 

10 
16-01-1822 

Willes van B. te Nieuwland, 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) 

6421 434 3e 

Bataillon 

18-09-1817 

Willeveld Hendrik * Amsterdam 7 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 

kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 
1841 (3) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Williams Hamlyn, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 

Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6382 79 nr. 102 
31-03-1814 

Williams J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de 
Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 

(5) 

8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Williams J. Kapitein is met zijn schip de Liberty op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Sunderland, 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) 

8315 254  

1231/13 
14-12-1840 

Williams W. Amsterdam Schipper op de Jane Dunn, jaar 1839 

6709 36 deel 2  blz. 

9 

16-01-1822 

Willige de J. te Schiedam, 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 7 

16-01-1822 

Willige de J. te Vlaardingen, 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) 

6006 959 

08-12-1815 

Willige J. A.---- Zandstra Willem Carsten Onderwerp; de heer Willige J. A. schrijft in een door hem ondertekende brief dat 

eerstgenoemde een hoog bejaarde oude Grijsaard en ouder dan taggentig jaren gewezen Charger enz. dat hij vlijtig en deugzame 
jaren lang als Lands Opzigter gediend  en hij verzoekt dan ook enz. jaar 1815 (1) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Willige v.d. Evert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Willige v.d. Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

6087 948 
11-10-1827 

Willigen  van Ewold 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) 

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Willigen De ….? te Vlaardingen Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 8 

22-01-1818 

Willigen De ….? te Vlaardingen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6048 508 

26-07-1819 

Willigen de Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 

van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen tin de Provincie Zuid Holland jaar 1819 
(4) 

6709 36 deel 1 

blz. 8 

16-01-1822 

Willigen van der J. in den Bommel, 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Willigen van der J. Predikant te Rockanje 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) 

6683 2 deel 2, 10 

04-01-1819 

Willigen van der J. te Rockanje 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) 



6833 38-D deel 1 

Blz. 2 

06-02-1824 

Willigen van der J. te Rockanje, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 2 

06-02-1824 

Willigen van der J. te Rockanje, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 

06-02-1824 

Willigen van der J. te Rockanje, 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 

6709 36 deel 2  blz. 

10 
16-01-1822 

Willigen van der J. te Rockanje, 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 9 

22-01-1818 

Willigen van der J. te Simonshaven 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) 

6671 54  

blz. 14 

22-01-1818 

Willigen van der J. te Simonshaven 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 2 
04-01-1819 

Willigen van der P.---- Repelius F. H. Predikant te Echteld tot Secundus van de heer Willigen van der P. voor de Classis van Tiel 

van het Provinciale Kerkbestuur van Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der 
Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen 

opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met 

januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te 
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 blz. 

1 

22-01-1818 

Willigen van der P. te Tiel (1816) Predikant lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Tiel 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 1 
16-01-1822 

Willigen van der P. te Tiel 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) 

6683 2 deel 2, 1 

04-01-1819 

Willigen van der P. te Tiel 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) 

6683 2 deel 2, 7 
04-01-1819 

Willigen van der 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 1 

06-02-1824 

Willigen van der 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 

6833 38-D deel 2 
Blz. 1 

06-02-1824 

Willigen van der 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 

06-02-1824 

Willigen van der 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 

6709 36 deel 2  blz. 

1 

16-01-1822 

Willigen van der P. te Tiel, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
7 

16-01-1822 

Willigen van der P. te Tiel, 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 
22-01-1818 

Willigen van der R. te Tiel Praeses 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 
Crimineel 

Willigen van Ewold, 61 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 



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) 

6648 66 blz. 2 

14-02-1816 

Willigen van 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. 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) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Willigen van Wouter, 37 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 42 -v 
17-07-1839 

Willing Gjalt W. te Oudega 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) 

6631  1076 

02-09-1814 

Willinga J. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6009 164 
09-03-1816 

Willinga J. A. onderwerp het brengen door een looper van drie maal s’weeks  van Oldeberkoop naar Heerenveen gaat om brieven 
en Paketten  te brengen en af  te halen voor voornoemde, verder gaat het o.a. over de betaling aan deze looper. Enz. jaar 1816 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Willinga J. A. te Oldeberkoop 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) 

6282 737-9 

07-07-1817 

Willinga Sjoerd, Grofsmid 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Willinga Willem 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) 

5993 951 

24-11-1814 

Willinge Albert---- Werf van der Allert Allerts, bediende op het Blokhuis te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn 

handtekening, hij verzoekt om ontslag en stelt voor als waarnemer Woude Jan Paulus van Oldeberkoop en Frits Matthijs van 

Leeuwarden verder een brief ondertekend door Willinge Albert Vrederegter canton Oldeberkoop die schrijft dat Woude Jan Paulus 
te  Oldeberkoop geboren uit Brave ouders van wie hij een deugzaam Christelijke opvoeding heeft ontvangen enz. enz. jaar 1814 (3) 

6293 47, 1-14 

07-10-1818 

Willinge J. A.----   Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat zijn 

request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. onder hem aanwezig 
en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in genoemd: Coehoorn van 

Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van  Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor verantwoording te hebben 

gedaan enz.  en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van den Giel Cornelis  Vrederegter 
te Heerenveen, te weten dat  in het najaar van 1809  in naam van het bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een 

somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op 

een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende 

verklaring van  Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van Gorter Wigle Sjoerds 

Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend gulden is genomen door enz. enz. jaar 

1818 (14) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland (45) 

5994 966 en 979 

01-12-1814 

Willinge J. A.  Gewezen Regulateur also zwarigheid maakt en in gebreke blijft om op verzoek van  de nieuwe Regulateur van het 

Regt op de Successie in het Arr. Heerenveen enz. jaar 1814 (4) 

6654  372 blz. 7 

09-08-1816 

Willinge J. A. (de twee meiden van) , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der 

somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant 
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige 

leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) 

dossier (11) 

6418 270 

21-06-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stelligwerf ondertekend een brief aan de * 7 januari 1791 Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat zich bij hem heeft aangediend Boer de Rienk Aukes  Veenbaas te Haulerwijk zoon van Boer 

de Auke Rienks en Wijk van Jakobije Alles te Haulerwijk wonende en deze verzocht een certificaat om in het huwelijk te gaan 
enz. jaar 1817 (1) 

6422 466 

08-10-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6416 166i 
14-04-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffend dat 
er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6419 303 

17-07-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat zekere Boer de Rienk Aukes van Haulerwijk een huwelijk willende contracteren maar geen bewijs van Nat. 

Militie kan voldoen  maar dat enz. jaar 1817 (1) 

6422 493 

16-10-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat Menno Coehoorn van Scheltinga  Luitenant Colonel en de Majoor Boelens van Lijnden Frans Godard Aijso 

tevens de Luitenant Kwartiermeester Douwma Isaak uit de nominative staat van Officieren en dat enz. jaar 1817 (1) 

6424 641G 
24-12-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat Foppens M. Barteld  ontboden is teneinde hem met de schout en dat hij geene inschrijving had ontvangen en 

dat Sickenga E.  een brief ondertekend dat op verzoek van zijn  zijn zoon Sickenga Eisse Edes te Wolvega dat hij verschoond mag 
blijven van de post als 2e Luitenant terwijl hij door siekelijke omstandigheden  enz. volgens de ondertekende verklaring 

(aanwezig) van de heer Schuurman J. B. dokter te Steenwijk enz. jaar 1817 (4) 

6426 49 

31-01-1818 

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Stellingwerf Oosteinde wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche 

Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3) 

6417 190 

09-05-1817 

Willinge J. A. (Jan Albert).---- Lubberts Haske wonende te Oldeberkoop en gewezen Fuselier bij de 5e Comp enz.  heeft verzogt in 

echte te worden opgenomen, alhoewel hij aan ons desselfs bekomen paspoort getekend te Maastricht de 6e april 1816 ondertekend 

door de Luitenant Collonel Tonningen van Rost  enz. dit document is door de Grietman van Ooststellingwerf de heer Willinge J. 
A. (Jan Albert) ondertekend  aan de Gouverneur van Vriesland   enz. jaar 1817 (2) 



6045 285-b 

26-04-1819 

Willinge J. A. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. 

met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6417 186 

03-05-1817 

Willinge J. A. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden der 

onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz. jaar 1817 
(3) 

6395 504-A 

13-05-1815 

Willinge J. A. Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland dat het getal der Kaliber Geweren voor zoverre dit Bataillon betreft enz. jaar 1815 (1) 

5993 914 
12-11-1814 

Willinge J. A.---- Pel K. P. wonende te Dragten hij is benoemd en aangesteld tot regulateur van het regt op successien over het Arr. 
Heerenveen i.p.v. de heer Willinge J. A. welke zig heeft geëxcuseerd enz. jaar 1814 (3) 

5992 778 

04-10-1814 

Willinge J. A. Regulateur van het regt op de successie Arr. Heerenveen Hij heeft zig van deze functie geëxcuseerd zodat de post 

vacant wordt en dat enz. jaar 1814 (2) 

8364 499-10-2 
08-05-1841 

Willinge J. A. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren 
tot  en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren  

en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier (22) 

6654  372 blz. 3 
09-08-1816 

Willinge J. A. 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) 

8364 499-10- 
4 -5 - 6 

21-08-1840 

Willinge J. A. te Oldeberkoop vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren 

ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22) 

8364 499-10-1 
22-05-1841 

Willinge J. A. te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten laste 
van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (7) 

dosssier  (22) 

6076 865 

08-11-1821 

Willinge J. A. wordt vermeld in>> Lijcklama a Nijeholt G. W. F. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde 

Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in 
hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat 

daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)  

6631 1123 
17-09-1814 

Willinge J. A. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst 
met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

6008 82 blz. 4        

03-02-1816 

Willinge Jan Abb. 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) 

6293 47,  20-34  

07-10-1818 

Willinge Jan Albert----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob 

Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving 

van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van 
Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  

Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 

5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen 
voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van 

enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45) 

6100 1192-29 
26-11-1823 

Willinge Jan Albert en Jager Derk Hendrik zij zijn als Schatters  over 1824 te Oldeberkoop gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6015 608-a 

11-10-1816 

Willinge Jan Albert----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met 

zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5) 

6642 659 
29-07-1815 

Willinge Jan Albert hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde vergadering der Staten Generaal enz. jaar 

1815 (2) 

6656 490 blz. 6 

15-10-1816 

Willinge Jan Albert staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  

en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen 
enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6644  799 

nrs. 20-45 
25-09-1815 

Willinge Jan Albert 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) 

6013 401-b 

09-07-1816  

Willinge Jan Albert,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6070 424-34      

25-05-1821 

Willinge Jan Alberts 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) 

6864 60-C-40 
13-01-1825 

Willinge Jan Alberts te Oldeberkoop Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6089 1199 blz. 29 

26-12-1822 

Willinge Jan Alberts te Oldeberkoop, 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Willinge Jan Alberts, 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) 

5675 30 
06-05-1915 

Willinge Prins Voorzitter afd. Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  
Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek ---- 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) 



5675 30-2 

06-05-1915 

Willinge Prins Voorzitter Fr. My. Van Landbouw te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen  dat 

Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de Twee  Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek, jaar 1915  

(3) 

6081 377 
13-04-1822 

Willingen  van E. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en 
gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Willingen van der J. te Simonshaven, 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) 

5987 330 

02-05-1814 

Willings Jan Albert Mr. Te Beesterzwaag, Oude Berkoop, Makkum en Heerenveen, hij is aldaar benoemd tot regulateur de 

Belastingen in het departement Vriesland enz. jaar 1814 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Willings Jan Albert, 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) 

6628 755 

06-06-1814 

Willink J. ---- 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) 

6628 755 
06-06-1814 

Willink W.---- 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 9 

22-01-1818 

Willis van B. te Nieuwland 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) 

6671 54  

blz. 14 
22-01-1818 

Willis van B. te Nieuwland Predikant Classis van Gouda 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) 

6021 218 
10-04-1817 

Willmar J. G. E. te Oudenaerden Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 
totale lijst (22) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Wilma Roel W. geb. Ureterp Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is 

geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  

(6) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Wilma Roel W., 48 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Wilma Roel W., 76 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Wilman Anne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

3701 23-D 

nr. 11-16 

02-02-1842 

Wilman Daniel Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Wilman Gerke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 
18-07-1839 

Wilman Hendrik Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur 

Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13) 

9725 Deel 2  

Blz. 183   00-
00-1898 

Wilman Jan, 2e Regiment Veldartillerie, 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) 

3701 23-D 

nr. 11-16 
02-02-1842 

Wilman Johannes Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 



3701 23-D 

nr. 11-16 

02-02-1842 

Wilman Johannes Theodorus, 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

Wilman Jurjen, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6866 04-02-1825 

28-B 

Wilman S. te Emuzazijl 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) 

8362   450-25 
31-03-1841          

Wilmer Johan Heinrich Geb. 4-7-1806 Meppen in Hanover. Kanonnier bij de artillerie van het leger in Oost-Indië“Is bij vonnis van 
den Krijgsraad te Samarang van den 30sten Maart 1836, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van 

Neerlandsch Indië, van den 25sten Junij daaraanvolgende, ter zake van medepligtig te zijn bevonden aan diefstal van scherpe  

patronen, uit een magazijn, door een gedeelte van dezelve te verbergen, veroordeeld tot vier jaren kruiwagenstraf, met vervallen-
verklaring van den militairen stand”. 

3698 A-6 

28-10-1828 

Wilmers Elisabeth, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Wilmink James  * 23-01-1804 Hengelo;   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) 

6651  199 

04-05-1816 

Wilobrink J. te Steenwijk 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 enz. der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1816 (4)   

6393 134 
28-02-1815 

Wilpers Hermanus Gerardus Gerrits 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 1810 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

6866 01-02-1825 
9-11-C 

Wilseman ….? Kanonier 4e Bataillon Veld Artillerie te Antwerpen,  van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd 
door de Kolonel Verkuiteren? van het 4e Bataillon Veld artillerie daar dienende jaar 1825 (1) 

6864 26/1-C  

no.  167 

07-01-1825 

Wilseman Johannes te Leeuwarden Bat. Veld Art.  no. 74 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Wilsmar Corneil A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des 

extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 

guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement 
qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand 

on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus 
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, 

aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels 

van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de 

heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de 

dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn 
op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten 

die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie 

in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn 
van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen 

enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

8088 465/22, 254 
11-05-1838 

Wilson Thomas Engeland Schipper op de Spring, 11-05-1838 

8015 886, 254 

01-09-1837 

Wilson Thomas Engeland Schipper op het schip de Spring, 01-09-1837 

8223 1199/11 
254 

23-11-1839 

Wilson W. Nieuwenbrug-Amsterdam Kapitein op de Tinderen, jaar 1839 

6254 188-2 

23-02-1815 

Wilstra Tjeerd Willems, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 

Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6051 735 

11-10-1819 

Wilsum , het bestuur van deze Stad. wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de 

voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie 

Overijssel  jaar 1819 (4) 

6065 
 

920 
27-12-1820 

Wiltenberg J. Pastoor te Leeuwarden,  een mandaat voor uitbetaling van fl. 21.66 jaar 1820 (1) 

6065 

 

931 

29-12-1820 

Wiltenburg J. Pastoor , een ordonnantie ontvangen van fl. 21.66 van den 1e Juli tot en met den 22e Augustus  dezes jaar als 

gewezen Kapelaan te Wijchen jaar 1820 (1) 

8044 418, 3772 
29-04-1837 

Wiltens W. O. Ostendorf  Schipper op de Fortuna, 29-04-1837 

8011 801, 249 

08-08-1837 

Wiltens W. O. Schipper , 08-08-1837 

7991 418/20 

27-04-1837 

Wiltens W. O. Schipper op de Fortuna, 27-04-1837 

8007 717/249 

17-07-1837 

Wiltens W. O. Schipper op de Trienke Margaretha, 17-07-1837 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Wilties Johannes,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 
(21) 



6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Wiltjen Gerlof 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)  

6264 1149-2 

21-11-1815 

Wiltjes (Uiltjes?) Johannes de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente 

Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 

troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6247 640 
29-06-1814  

Wiltjes Jacob, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6246 481, 12 
06-06-1814 

Wiltjes 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) 

6246 481, 4 

06-06-1814 

Wiltjes Jan, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud 

der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  dossier (32) 

6636  148 
4e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Wilts Meinjen de dochter te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente 
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

8201 785/9 

Bladz. 2 

07-05-1839 

Wilts W. J. Kapitein is met zijn schip de de 2 Gebroeders vanuit Rustringerzyl geladen met Raapzaad  op 4 Mei te Amsterdam 

gearriveerd 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) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Wilts W. J. Kapitein op het Oldenburger Schip die 2 Gebrüder, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, 

Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Win de Theodorus geb 08-03-1802 Weerth,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) 

8211 982/4 

24-09-1839 

Winants Johannes te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht 

door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Winbenga Keimpe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Winchler Lourens 92 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) 

7970 30/7 
09-01-1837 

Winckel ….? op den Abt Equipage op de Vriesland, jaar 1837 

6671 54 deel 2 

blz. 20 
22-01-1818 

Winckel C. P. te Antwerpen Secundi van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. 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) 

6683 2 deel 2, 22 

04-01-1819 

Winckel C. P. te Antwerpen 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 23 
06-02-1824 

Winckel C. P. te Antwerpen, 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 

6709 36 deel 1 

blz. 15 
16-01-1822 

Winckel C. P. te Antwerpen, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

24 

16-01-1822 

Winckel C. P. te Antwerpen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secvan undus 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) 

8260 110-18 

08-11-1839 

Winckelman Carl Ludwich , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 05-01-1814 Brunswijk,  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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Winckler Louwrens 601 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) 

6421 398 + 421 
30-08-1817 

Wind  Gosse Doedes---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te 
Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor 

zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en 

zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie 
gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert 

Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e  



Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele 

Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 

oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8) 

5666 2 
17-06-1897 

Wind ….? Logementhouder te Smildeligplaats Trekschuit   Assen op Oosterwolde, Dossier met Advertenties en ander publicaties 
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666  12, 2 

00-00-1879 

 

Wind ….?,  ---- Hoogenberg Roelof Vragtrijder te Appelscha  maakt bekend  in een  advertentie in de Leeuwardecourant dat hij 

een  Trekschuitdienst zal varen van Oosterwolde   naar Assen enz. onderweg aanlegplaatsen  te Appelscha bij  het Logement van  

Zwart H en te Smilde bij het Logement van Wind ….?,  met de tarieven  en vertrektijden  jaar 1897 (4) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 9 

Wind de ….? de weduwe te Leeuwarden zij 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) 

6243 191-15 
06-03-1814 

Wind de H. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de 

aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Wind de Hendrik 406 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6250 1000 

20-10-1814  

Wind de J. G. ,  hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen heeft 

geleverd en nog ontvangt fl. 4-10 enz. enz. jaar 1814 (5) 

6262 952-10 

28-09-1815 

Wind de J. G. 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) 

6262 952-11 

28-09-1815 

Wind de J. G. 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) 

5673 

 

117 

03-07-1902 

Wind de Jan---- Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein  van de Sleepboot 

“Simson” aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de Burgemeester een schrijven 

om te verschijnen in de vergadering  (een oproeping) van 3 Juli 1902  des namiddags ten ene ure , tevens een stuk van de Off. Van 
Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 1902  de Brugwachter  Borkhuis Ludolf te enz. beledigd heeft  

met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz.  een getuige Wind de  Jan tevens aanwezig het  proces verbaal, het gewezen 

vonnis van de kantonrechter te Lemmer enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor een veer en niet voor de 
brug ondanks waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. jaar 1902 (22) 

9180 264 

06-02-1915 

Wind de Jelle,  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) 

9180 42 
07-01-1915 

Wind de Rinze,  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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Wind de Rinze,  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) 

9184 469 

16-04-1917 

Wind de Rinze,----Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de 

Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, 

wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru 
zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van 

Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw 

Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8) 

8364 498-14 
21-05-1841 

Wind de S. J.  te Ureterp een aantekening betreffende retourneren van het request omtrent de aanmerking wegens de uitreiking van 
het enz. jaar 1841 (3) 

8373 673/18 

09-07-1841 

Wind de Sierd J.  Huisman te Ureterp, Staat der Reclamatieen op de Personele Belasting jaar 1840/41 hij verzoekt restitutie van 

belastingen op het personeel o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, advies der belastingen dat de reclame regtmatig 
is,  jaar 1841 (15) 

9725 Deel 2  

Blz. 203 

00-00-1899 

Wind de W.  , 4e Regiment Vestingsartillerie, gaat naar diverse Engelsche havens,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 177 
00-00-1897 

Wind de Wietse naar Hull.  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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Wind de Wietse, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 187 

00-00-1898 

Wind de Wietze, 4e Regiment Vestingsartillerie gaat naar Hull  ,  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) 

9180 42 
07-01-1915 

Wind de Wytze,  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) 

6424 609 

10-12-1817 

Wind E. M. 10 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) 

9921 30 

19-10-1882 

Wind Evert Heins, Veldwachter te Delfstrahuizen 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) 



9187 1341 

06-09-1918 

Wind Evert, 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) 

6252 1247 

23-12-1814 

Wind Foeke Freerks, Hij tekent een geschreven brief als Kerkvoogd  van Delfstrahuizen samen met de Armenvoogden  aan de 

Gouveneur van Friesland dat sinds de jaren 1656 en daarna tot de kerke hebben behoort  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6255 196, 199 
23-02-1815 

 

Wind Fokke Freerks, Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken heeft met het 
navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te Rottum en Boersma 

Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en 

getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen Poppes   dat zij moeten 
betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord komt er dat de klagten niet 

gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Wind Gijsbert Hendrik  Eibert M. 270  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) 

6045 224 

07-04-1819 

Wind Gosse  Doedes---- Wielinga Oeds Bonnes , aannemer en zijn borgen Bumalda Gerrit Ulbus en Wind Gosse  Doedes. 

Onderwerp; aanbesteding van de Reperatieen en Onderhoud, Metsel en Timmerwerk behorende tot het  kanaal Dokkum naar 

Stroobos,  jaar 1819 (2) 

9187 1341 
06-09-1918 

Wind Heine, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6273 731 

03-09-1816 

Wind Hendr. Jans hij  tekent mede hier navermelde document;   Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga  

Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden  al zijn onroerende en roerende 
goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. 

enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes,  tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan 

de Gouveneur enz. jaar 1816 (2) 

6095 566 
28-06-1823   

Wind Jacob Freerks, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind Jacob Freerks, 
Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof Thijsses allen te 

Delfstrahuizen  verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2) 

6255 196, 199 
23-02-1815 

 

Wind Jacob Freerks, Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken heeft met het 
navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te Rottum en Boersma 

Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en 

getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen Poppes   dat zij moeten 
betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord komt er dat de klagten niet 

gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12) 

6100  1215-26 

29-11-1823 

Wind Jan Hendriks jr. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Johannesga in 1823 die dat ook in 

1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6091 111 

01-02-1823 

Wind Jan Hendriks Junior Huisman te Sint Johanesga, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Sint Johannesga  enz. jaar 1823 

(3) 

6078 95-26 

25-01-1822 

Wind Jan Hendriks Landeigenaar  te Sint Johannesga  hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

8277  440/14, 297 

06-05-1840 

Wind van der  Michiel F. van der Wind naar Krankzinnigengesticht St. Elizabeth Gasthuis te Deventer, jaar 1840 

6271 586-2 
01-07-1816 

Wind voor de Cornelis Johannes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 

daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. 

enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

8266 225/22, 286 
04-03-1840 

Wind voor de H. H. Harlingen Kapitein op de Toeval, 04-03-1840 

8360 393/11, 286 

22-04-1841 

Wind voor de H. H. Harlingen Schipper op de Het Toeval, 22-04-1841 

8351 195/20, 286 
25-02-1841 

Wind voor de H. H. Harlingen Schipper op de Toeval, 25-02-1841 

6284 1099, 2 

31-10-1817 

Wind voor de Kornelis Johannes Schipper , 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)jaar 1817 

6284 1099 blz. 2   

31-10-1817 

Wind voor de Kornelis Johannes, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 190 

00-00-1899 

Wind Wietse, 4e Regiment Vestingsartillerie, gaat naar Hull, 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 

6276 1102-18 
18-12-1816 

Windema Hend’k H., 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) 

6869 02-03-1825 

7-A 

Winder Andries Paulus eerste Stuurman op het Brikschip ’t Huis te Spijk liggende te Amsterdam verzoekt teruggave van 500 

guldens voor eene Borgtogt  en regten door hem op den 23e februari 1824 gestort ten kantore van enz. jaar 1825 (2) 

6093 301 
10-04-1823 

Winderveer, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

6671 54 deel 2 

blz. 10 

22-01-1818 

Windgetter W. in de Koog 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) 



6671 54  

blz. 15 

22-01-1818 

Windgetter W. te Koog Predikant Classis van Haarlem 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 11 

06-02-1824 

Windgetter W. te Koog, 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 

6709 36 deel 2  blz. 
11 

16-01-1822 

Windgetter W. te Koog, 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Windhouwer Willem geb.  12-06-1792 Elburg, 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) 

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Windsma Bouke 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 7 

Windt de ….? (de heer ) te Kollum 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Windt de H. 22 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) 

6413 20 
22-01-1817 

Windt de Hendrik, Smidsknegt >> 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) 

6636  113 

12-01-1815 

Windt de Jan Gurbes,  Veerschipper van de  Lemmer op de Gorredijk  ondertekend een door hem geschreven aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende dat zijn vader  Windt Gurbe Jans  op den 30e  juni 1765 door den heer Kempenaer David Livius destijds 
Grietman enz.  en dat sedert enige tijd door Veen van Sijmen Douwes   Veerschipper van de Lemmer op het Heerenveen hinder 

ondervind (wordt ook genoemd  Veen van F. D. ) enz. jaar 1815 (4)  

6070 424-33      

25-05-1821 

Windt de 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) 

6636 114 

04-02-1815 

Windt Gurbe Jans---- Windt de Jan Gurbes,  Veerschipper van de  Lemmer op de Gorredijk  ondertekend een door hem geschreven 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zijn vader  Windt Gurbe Jans  op den 30e  juni 1765 door den heer Kempenaer 
David Livius destijds Grietman enz.  en dat sedert enige tijd door Veen van Sijmen Douwes   Veerschipper van de Lemmer op het 

Heerenveen hinder ondervind (wordt ook genoemd  Veen van F. ).  enz. jaar 1815 (4) 

8383 891/4 
09-09-1841 

Windtje Klaas Matthijs , schipper te Nes Ameland  , een handgeschreven brief met zijn  handtekening waarin hij verteld dat zijn 
vaartuig in de storm van  12 augustus 1841 aan de grond is gelopen en veel schade heeft en hij verzoekt de Gouveneur dan ook 

enz. enz. jaar 1841 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Winia A. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-33      

25-05-1821 

Winia A. M. 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) 

5989 576 3e lijst 
26-07-1814 

Winia A. 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) 

6385 143 

06-07-1814 

Winia Auke Melis te Ternaard 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) 

6625 394 
12-03-1814 

Winia Douwe Romkes  ---- Zijlstra Folkert Klazes geeft samen met Winia Douwe Romkes in een door beide ondertekend Request 
aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat beide wonende te Oudega  Canton 

Sneek in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van  Oudega dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor 

den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is 
mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Winia F. G. staat vermeld op het document samen met 7  inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de  de schaden van In en 

Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter 
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Winia F. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Winia F. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 
beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Winia F. 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) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Winia F. L. te Zweins, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel 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) 

8308 1070-8 
236-278 

Winia F. S. te IJtens 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 



28-10-1840 Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6070 424-33      

25-05-1821 

Winia F. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Winia F. Y. 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) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Winia H. J. de weduwe staat vermeld op het document samen met 7  inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de  de schaden 

van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 

teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6385 138 
06-07-1814 

Winia Hendrik Hendriks te Metslawier 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) 

6089 1194  blz. 4      

23-12-1822 

Winia Hendrik Hendriks te Nijkerk (Fr) 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) 

6100 1215-4 

29-11-1823 

Winia Hendrik Hendriks,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 

1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Winia Jan Sjoukes, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6070 424-33      

25-05-1821 

Winia M. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 
(3) Dossier met alle namen (15) 

9182 5 

30-12-1915 

Winia P. te Follega , verzoekt vergunning tot het leggen van een  spoor op zijn  in eigendom hebbende perceel en de Berm 

kadastraal bekend te  Oosterzee enz. enz.  voor het vervoer van zuivelproducten   met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 

de toestemming en de bouwvoorwaarden , jaar 1915 (10) 

6007 59 

26-01-1816 

Winia Pier Romkes de weduwe er is beslag gelegd door de Deurwaarder executant alsmede op de boedel van Winia Romke 

Foekes beide te Idzega woonachtig voor de verkoop ez. jaar 1816 (1) 

6381 5 

23-02-1814 

Winia R. F.  hij heeft niet zijn woord gehouden schrijft de Schout van Rauwerd aan de Commissarisen Generaal van Vriesland 

betreffende te betalen van de te Harlingen gemaakte kosten enz. jaar 1814 (2) 

6007 59 

26-01-1816 

Winia Romke Foekes---- Winia Pier Romkes de weduwe er is beslag gelegd door de Deurwaarder executant alsmede op de boedel 

van Winia Romke Foekes beide te Idzega woonachtig voor de verkoop ez. jaar 1816 (1) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Winia S. J. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en 

Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter 
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Winia Sijbren Foekes Koopman in Levendig Vee wonende te Leeuwarden 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 (20) 

8359 372/14 

16-04-1841 

Winia Sijbren Foekes Koopman te Leeuwarden  Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief 

met zijn handtekening, jaar 1841 (7) 

8359 372-14 
16-04-1841 

Winia Sijbren Foekes van beroep Koopman in levedig Vee te IJtens 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 (22) 

6261 900-4  
04-09-1815 

Winia Sjouke, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in 
de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge 

aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Winia Sybren F, de weduwe, zij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6278 195-10 

20-02-1817 

Winius Jan Brands, 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) 

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Winja Ate 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)  

6390 78-79 + 
85 t-m 88 

07-12-1814 

Winjes Rimmert Tierks----  Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 opTerschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van 
Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te mogen 

worden aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de vrijstelling van de 

Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat 
van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen 

ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (12) 

9134 1267 

10-10-1883 

Wink  W. Gezagvoerder op het vergane schip de  Hercules , de eigenaar is Houtsma L.,  ook een lijst  met allerlei byzonderheden 

zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. enz. jaar 1883 (4) 

9725 Deel 2  

op datum 

16-09-1882 

Wink  W. Harlingen Kapitein op de Hercules 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 1882 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franeker 

Wink E. S.  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) 



8386 949/12 

20-09-1841 

Wink E. S. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Wink E. S. 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) 

8375 708-5_12 
20-07-1841 

Wink E. S. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 

gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 

(6) 

6867 12-02-1825 

17-A 

Wink E. S. te Franeker van beroep Schatter van het Slachtvee aldaar geeft te kennen dat het ondoenlijk is om ook de schattingen 

over Sneek te doen maar dat de schatter Herema T. J. te Tzum genegen is dit enz. jaar 1825 (3) 

8285 615-2,  
12,1-2 

19-06-1840 

Wink E. S. 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 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wink E. S. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Wink E. S. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6837 35-D 

17-03-1824 

Wink Elisa Simons debitant der nederlandsche loterij enz jaar 1824  (2) 

6872 31-03-1825 

34-D 

Wink Elisa Simons te Franeker verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen goed 

gekeurd enz. jaar 1825 (3) 

6864 6-A 

10-01-1825 

Wink Eliza Simon  te Franeker , Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren voorheen 

klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. 
enz.  jaar 1825 (dossier 9) 

8309 1103-12 

07-11-1840 

Wink Eliza Simons er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Franeker der Koninklijke 

Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Wink Petrus, 464 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Wink Sijmon Petrus 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Wink Simon Petrus 449 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Wink Simon, 244 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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Wink Symon Petrus 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) 

9725 Deel 2  

26-04-1878 

Wink W. Harlingen Schip de Herkules 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Wink Willem, 287 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) 

9414 189             

06-05-1911  

Winkel ….? Dr.---- Reiding Jan Jans te Akkrum Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn  een brief van de 

Burgemeester van Utingeradeel aan de Commissaris der Koningin enz. met het verzoek voornoemde Veldwachter de Keurloonen 
en Slachtregten enz. enz. in verband met de heerschende Mond en Klauwzeer is de Rijkskeurmeester  Dr. Winkel ….?   Directeur 

van het Slachthuis tijdelijk afwezig om die gelden te innen jaar enz. 1911 (4) 

6623 42 
07-08-1813 

Winkel Bauke Gerrits, 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) 

6840 36-A  
blz. 40 

22-04-1824 

Winkel de A. de weduwe Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6020 136 
03-03-1817 

Winkel den---- Zevenster Sybe Ymes,   hij en zijn boerenhuis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de 
Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Barradeel begin der Linie bij enz, eind 

der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele 

Linie door alle Grietenijen , (6) 



9180 420 

05-03-1915 

Winkel Gerard,  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) 

6623 42 

07-08-1813 

Winkel Gertje Gerrits, 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) 

6623 43 

07-08-1813 

Winkel Gertje Gerrits, 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) 

6623 41 

07-08-1813 

Winkel Gertje Gerrits, 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) 

8383 882/11 

06-09-1841 

Winkel J.---- Glinstra  van Jan Jans  Winkelier te Makkinga , verzoekt  in een handgeschreven brief met zijn handtekening, om 

inhouding op het tractement van den Sloeproier Winkel J.  wegens een schuld van 55.70 (rekening aanwezig in dossier) jaar 1841 
(5) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Winkel Jan Petrus Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9921 28 

19-10-1882 

Winkel Petrus Hoofdveldwachter te Beetsterzwaag 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Winkeler Christiaan, 214 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) 

6390 19 
08-12-1814 

Winkeler W. D. 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) 

6013 448,54+55 
17-07-1816  

Winkelhaak P. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6282 737-23 

07-07-1817 

Winkelier Luitsen, Boer te Hijlaard met (32 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) 

5667 10,  8+ 9 

23-04-1880 

Winkeliers Bolsward en Leeuwarden, een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward 

Die de cessieaanvraag steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen 
Bolsward en Leeuwarden jaar 1880 

9180 264 

06-02-1915 

Winkelman Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6840 36-A  
blz. 13 

22-04-1824 

Winkler D. A. de weduwe Arbeidster 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) 

6840 36-A  

blz. 14 

22-04-1824 

Winkler G. Koopman 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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 
17-09-1839 

Winkler J. L. 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) 

9126 680 

07-04-1879 

Winkler Johannes Epens, 25 jaar Wagenmaker te Wolvega------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks 

Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte 

en gevorderde leeftijd,  ook een handgeschreven sollicitatiebrief   met zijn handtekeningen enz. enz., jaar 1879 (6) 

6840 36-A  

blz. 18 

22-04-1824 

Winkler L. 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Winkler Lourens. 537 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 33-v 
17-07-1839 

Winkler Luitjen te Jorwerd 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) 

8377 772/7 

07-08-1841 

Winkler Luitjen van Hijlaard Onderwerp de koemarkt dat daar 20 stuks runderen zijn aangevoerd door een zekere Bouwe en eene 

Tromp komende uit Edam Noordholland enz. enz. getekend door de Veearts Mossel W. jaar 1841 (1) 

8285 623-21 
22-06-1840 

Winkler Luitzen te Hijlaard de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek 
Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

6397 662 

13-07-1815 

Winkler S. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant 

van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 
rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons 

vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

9180 818 

05-05-1915 

Winkler Tietje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6840 36-A  

blz. 18 

22-04-1824 

Winkler W. Boer 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) 

8386 949/38 

20-09-1841 

Winnekers & Zoon te Harlingen , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij 

Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als 
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6243 191-3 

06-03-1814 

Winnekers H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. 
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Winnekers H. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en 
soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Winnekersenzn ….? te Harlingen 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) 

8386 949/31 

20-09-1841 

Winsch van der  te Oranjewoud, 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) 

6091 173 

24-02-1823 

Winscholt J. (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) 

5711 6-c 

18-09-1899 

Winschoten 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) 

6093 301 

10-04-1823 

Winschoten, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

3700 6-C 
04-02-1837 

Winselaar Maartje Jarigs, 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Winselaar T. S. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Winsemius D. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten 
van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

9725 Deel 2  
Blz. 119 

00-00-1892 

Winsemius Johannes naar Singapore, 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 1892 (2) 

6262 946-2 
30-09-1815 

Winsemius W. (Wijtzo) moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 

(5) 

6838 8-A 

31-03-1824 

Winsemius W. (Wijtzo) predikant te Tjerkwerd, Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging 

betreffende  een procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824 

6671 54 deel 2 

blz. 14 

22-01-1818 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd 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) 

6671 54 

 blz. 18 

22-01-1818 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd 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) 

6683 2 deel 2, 15 

04-01-1819 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 16 

06-02-1824 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd, 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 

6709 36 deel 1 

blz. 11 
16-01-1822 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
16 

16-01-1822 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd, 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) 

6671 54 blz. 9 

22-01-1818 

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwert 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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Winsemius W. te Tjerkwerd, 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) 



3701 21-D 

05-02-1842 

Winstra Durk Reins, 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) 

6252 1173        
02-12-1814 

Winstra----= Wijndstra Jan Alles, Huisman te Wolsum  dat hij in 1811 en 1812 dat hij in qualiteit als armbezorger, dat een aantal 
inwoners zig onwillig enz. enz. hij tekent als Jan Alles Winstra jaar 1814 (2) 

6056 193 

18-03-1820 

Winsum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6839 6-A 
09-04-1824 

Winsum Lijst met 28  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van de 
gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824 

6851 24-D 

17-08-1824 

Winsum,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 

in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en 

Beers Jaar 1824 (3) 

3576 61-b 

14-10-1828  

Wint de J. G. hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper 

van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van 

Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  
(27 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door 

het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

6632  1324 
25-10-1814 

Wint Jacob Freerks---- Visser Klaas Johannes en Wint Jacob Freerks ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat 
zij met eerbied te kennen geven dat zij beide Huiskieden wonende te Delfstrahijzen in kwaliteit als Diaconen der Hervormde Kerk 

te Delstrahuizen voor de ene helft en Boer Lucas Everts ( ondertekend met een x met de tekst dit is Lucas Everts de Boer eigen 

gezette merk ons bekend) dat zij samen eigenaar zijn van de Vierhuisterbrug leggend over de Vierhuister sloot leidend uit de 
Tjieuwke= meer tot in de Tjonger dat zij als eigenaars doorvaart bieden aan Kleine en Grote Schepen en daarvoor enz. jaar 1814 

(2) 

6692 282 

07-10-1819 

Wint Jakob Freerks te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met 

de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3) 

6390 19 

08-12-1814 

Wint van de Take Syberens 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) 

6383 97     

23-04-1814 

Winter [Zijlstra B. H. geboren Winter] 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) 

6383 97     

23-04-1814 

Winter A. geboren Ware 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) 

6424 629 
24-12-1817 

Winter Albert Remmert plaatsvervanger voor Johannes Andries---- wordt vermeld in een document als Deserteur met een 
signalementslijst met 11 kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. 

jaar 1817 (2) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Winter Coenraad Arend, Noordbroek 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Winter de Hendrik Jan, Deventer 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) 

6830 18-A blz. 17 
21-01-1824 

Winter de IJ. J. te Lemmer 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) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Winter de Jan * 31-10-1818 Brielle 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) 

6841 14-C 

05-05-1824 

Winter de of Winters ---- Winters of Winter de  Casparus Henricus Onderwerp; verzuim nationale militie, Wordt in genoemd 

Staatsraad van Gelderland.  De vader van hem woont te Zaltbommel, en hij misschien ook Jaar 1824 (5) 

6101 1311  

16-12-1823 

Winter de Pieter Johannes te Balk, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij 

is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6711 258 
00-00-1822  

Winter de Pieter Johannes, die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Nijega en Elahuizen Runderbeesten verloren is,  jaar 
1822 (2) 

6241 36 

27-01-1814 

Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra 

Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  
Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  

Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe 

Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling 
van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  

tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  

Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

8379 819-11 

19-08-1841 

Winter de Ybe Johannes, Veenman   te Sint Nicolaas, verzoekt in een andgeschreven brief met zijn handtekening vrijstelling van 

1/5 verhoging te bealen, jaar 1841 (6) 



6631  1085 

08-09-1814 

Winter Douwe wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend 

de brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de 

enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2) 

6671 54 deel 2 
blz. 16 

22-01-1818 

Winter E. te Zuidhorn Assessor 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 4 

22-01-1818 

Winter E. te Zuidhorn Predikant Classis van Groningen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 

van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier 

(24) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Winter E. te Zuidhorn 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) 

6864 14-A  

11-01-1825 

Winter Geert Wybes te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie 

Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6855 5-A 

08-10-1824 

Winter Geert Wybes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, 

Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

6243 191-5 

06-03-1814 

Winter H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de 

Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. 
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6242 124-13 

19-02-1814 

Winter H. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 70-4  wegens vervoer  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 

1814 (2)  dossier  (16) 

9191 1487 
06-12-1920 

Winter H. J. J. Groningen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)  

6242 124-15 

19-02-1814 

Winter H. wegens spijzen  op het Stadhuis in de laatste dagen van  der Franschen hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 

49-13   enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6383 95     
23-04-1814 

Winter Hendrik 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) 

6380 98 

18-02-1814 

Winter Hendrik Wilhelm---- Schleiermacher  Eitel Morits te Harlingen, hij schrijft en ondertekend een brief dat hij in het jaar 1810 

in de maand augustus van zijn geboorteplaats Nieder Wildingen enz. dat hij van ene behoorlijke Hoogduitsche pas naar Harlingen 
is vertrokken om zijn oom Winter Hendrik Wilhelm wegens familiezaken te bezoeken  dat hij wegens swaare ziekte van zijn oom 

en de verre afstand enz. en dat hij een nummer voor de militie heeft moeten trekken en hij dat niet begrijpt om dat hij een 

Inboorling van Nederland was enz. enz. jaar 1814 (4) 

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Winter I. E. te Zuidhorn 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 3 

04-01-1819 

Winter J. E. Predikant te Zuidhorn tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt 

van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge 

der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)  

6709 36 deel 1 

blz. 3 
16-01-1822 

Winter J. E. te Zuidhorn 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) 

6683 2 deel 2, 4 
04-01-1819 

Winter J. E. te Zuidhorn 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 4 
06-02-1824 

Winter J. E. te Zuidhorn, 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 

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Winter J. E. te Zuidhorn, 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 

6709 36 deel 2  blz. 
19 

16-01-1822 

Winter J. E. te Zuidhorn, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

4 

16-01-1822 

Winter J. E. te Zuidhorn, 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) 

6254 140-B-blz. 26 

17-01-1815 

Winter J. H. de erven 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. 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Winter Janes IJpes 15 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) 



6048 508 

26-07-1819 

Winter Johannes Jans Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel   jaar 

1819 (4) 

6856 5-A 
19-10-1824 

Winter Pater Paters----- Jong de Jacop Sipkes en Ruijgh Cornelis beide te Terschelling verzoeken als exc. Test. Kwijtschelding van 
een boete wegens het te laat inleveren van  de memorie en de eed afleggen van de nalatenschap van Winter Pater Paters enz. jaar 

1824 (3 

6855 4-A 

01-10-1824 

Winter Pieter Pieters---- Ruijch Cornelis en Jong de Jacob Sipkes beide te Terschelling verzoeken vrijstelling   van boete wegens 

verzuim van aangifte betreffende de nalatenschap van Winter Pieter Pieters ovrl. Treschelling enz. jaar 1824 (1) 

6854 4-A 

14-09-1824 

Winter Pieter Pieters---- Terschelling Onderwerp een teruggezonde request van  Ruijgs Cornelis, Jong de Jacob Sipkes,  beide in 

kwaliteit als Ex. Test. Van  de nalatenschap van Winter Pieter Pieters  overl 15-02-1824 met 19 erfgenamen en het zuivere sald o 

van etc. etc. jaar 1824 (2) 

6252 1174-3 
27-02-1810 

Winters C. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6839 14-C 

01-04-1824 

Winters Casparus Henricus, Onderwerp waar hij ingeschreven moet staan , doch hij houd zig op in Zaltbommel enz. (5) jaar 1824 

6864 21-A 

13-01-1825 

Winters Hans Ybes---- Mulder Jan Jans , Koornmolenaar en mede Bakker te Appelscha  omdat zijn bergplaats vies is bevonden en  

en een tweede zak nog warm was  enz. enz. door de commiesen Dekker Engbert Johannes  en Winters Hans Ybes en Duursma 

Egbert Piers jaar 1825 (4) 

3594 Map 88-C 
1876--1878 

Winters J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners 
zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart 

zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die 

aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3) 

6833 14-A, 8 

12-02-1824 

Winters J. Y. 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) 

6417 176  
3e Bataillon 

22-04-1817 

Winters Janes IJpes 15 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) 

6841 14-C 

05-05-1824 

Winters of Winter de  Casparus Henricus Onderwerp; verzuim nationale militie, Wordt in genoemd Staatsraad van Gelderland.  De 

vader van hem woont te Zaltbommel, en hij misschien ook Jaar 1824 (5) 

6630  1017B  

blz. 3 
22-08-1814 

Winters Pieter IJbes 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) 

6630  1017A  
blz. 3 

22-08-1814 

Winters Pieter IJbes 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) 

7970 38/4 

11-01-1837 

Winters Rob Londen Kapitein op de Mion, jaar 1837 

6671 54 deel 2 

blz. 16 
22-01-1818 

Wintgens J. P. A. te Groningen Scriba 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) 

6683 2 deel 2, 17 
04-01-1819 

Wintgens J. P. A. te Groningen 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Wintgens J. P. A. te Groningen, 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 lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier 

(11) 

6709 36 deel 2  blz. 
19 

16-01-1822 

Wintgens J. P. A. te Groningen, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 

06-02-1824 

Wintgens J. P. A. te Zuidhorn, 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 

5996 134 en 158 

15-02-1815 

Wintjes Taeke---- Pool Auke Andries , Koornmeter  hij is uit die functie onzet,  ten gevolge van  Plaatshebbende politieke 

maatregelen,  Wielinga Oene Andries (35 jaar) een handgeschreven brief met zijn handtekening, …..een handgeschreven brief met   
handtekening  waarin  een staat van goed gedrag; een zedig , braaf en eerlijk burger  over Wielinga Oene Andries, getekend door 

Fontein Reinier, Komt ook in voor Wintjes Taeke  enz. enz. jaar 1815 (7) 

6378 68-69 
19-12-1813 

Wintzingerode ….? ---- Fonteijn P.  op zijn verzoek wordt er aan enz. door de Generaal Wintzingerode ….? Een openbaar bevel 
gezonden gedateerd Zwol 19-12-1813 en hoofdkwartier Bremen 16/28 November 1813 (2) 

6378 55 

13-12-1813 

Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,  Onderwerp 75 Artilllerie Paarden en 5000 ellen laken door voornoemde enz. , wordt 

ook in genoemd de Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische legers den heer Pesters van Catten enz. enz. jaar 1813 (4) 

6378 104 
29-12-1813 

Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,----  Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste , Baron en Ridder van 
onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens,  verklaard dat Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,  

commanderende de Russische Keizerlijke troepen enz. jaar 1813 (3) 



6378 83 

25-12-1813 

Wintzingerode ….?---- Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste , Baron en Ridder van onderscheidene Russische Keizerlijke 

Militaire Ordens,   aan de Commissaris Generaal van Vriesland  hij schrijft dat er 23 paarden zijn geleverd maar dat in plaats van 

goede Paarden er slechte geleverd zijn ook genoemd Wintzingerode ….? Generaal  enz. jaar 1813 (2) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 8 

06-02-1824 

Winzemius W. te Tjerkwerd, 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 

8280  517-11, 46  
19-05-1840 

Wip D. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende 

de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 

1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8375 716-3_1E 

22-07-1841 

Wip Jacob Uldriks 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document 

met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor 
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3700 15-C 

nrs 1 - 8 
04-02-1837 

Wip Jacob Uldriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

3700 15-C 

nrs 1 - 8 

04-02-1837 

Wip Uldrik Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

6867 08-02-1825 

10-A 

Wirden Andries P. 1e Stuurman op het Brikschip ’t Huis te Spijk Onderwerp: een terugvordering van f. 500.= enz. wegens 

borgtogten enz. jaar 1825 (2) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Wirdum Hendrik Klazes 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) 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) 

6854 4-A 
15-09-1824 

Wirdum---- Jelsum en Wirdum een grrot 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) 

9183 1444 

02-10-1916 

Wirdum------ Woningbeheer S. S.  te Utrecht de voorzitter verzoekt vergunning tot het maken van  uitwegen op hun eigendom 

hebbende perceel kadastraal bekend te Wirdum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming 
en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Wis v.d. C. de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

8210 966/7 en 

881/14, 14 
27-08-1839 

Wis v.d. C. de weduwe te Sneek 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. zijn  reclame tegen de aanslag is 

afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8386 949/34 
20-09-1841 

Wis v.d. C. de weduwe te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek 
als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6100  1215-45 

29-11-1823 

Wis v.d. C. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Sneek 

Wis v.d. de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6048 508 

26-07-1819 

Wisboom Boris, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 

van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 

(4) 

6048 508 
26-07-1819 

Wisboom Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 
Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4) 

6048 508 

26-07-1819 

Wisboom Leendert  , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland 
jaar 1819 (4) 

6631 1125 

14-09-1814 

Wisch van  Tietema ….?---- 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) 

6623 89 
31-12-1813 

Wiselius S. J. Z. staat vermeld in een document van Extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Commissaris-Generaal van 
Politie der Vereenigde Nederlanden enz. jaar 1813 (5) 

6028 810 

13-11-1817 

Wisjes Grietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

5672 142 en 143 
13-09-1897 

Wisman  Jan Annes Beurtschipper van Makkinga op Sneek verzoekt in een handgeschreven door hem ondertekende brief (2 stuks) 
dat het hem vergund wordt om op de provinciale wateren  moge bevaren teneinde een dienst tussen Appelscha, Gorredijk, Sneek 

en Leeuwarden v.v. enz. enz. jaar 1897 2 dossiers (8) 

5664 26 

17-04-1913 

Wisman  Klaas A. Heerenveen Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 27, 9 

16-04-1914 

Wisman  Klaas A. Heerenveen Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 191 

5664 3, 10 
20-04-1916 

Wisman F. A. Heerenveen Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

9182 243 

01-02-1916 

Wisman Geert hij wordt vermeld in een een staat van voordracht tot Veldwachter te Schoterland waarin hij ook vermeld wordt 

waarin vermeld  geboorte, godsdienst, woonplaats enz. enz.  jaar 1916 (dossier 11) 

9182 493 
16-03-1916 

Wisman Geert te Bourtagne, zijn benoeming tot Veldwachter te Schoterland hij neemt de benoeming als Veldwachter te 
Schoterland niet aan, ook een een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1916 (11) 

9181 2030 

25-11-1915 

Wisman Geert te Bourtange, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

6654  372 blz. 3 
09-08-1816 

Wisman H. R. 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) 

6654  372 blz. 6 
09-08-1816 

Wisman H. R. zijn knecht en 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) 

6644  799 

nrs. 20-45 
25-09-1815 

Wisman Hate 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) 

6283 1005, 1008  

03-09-1817 
 

Wisman Roelofs Haete te Ouderberkoop wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de 

kosten van  bestuur 3e Kapittel en ontvangt   fl. 88-4-8  wegens vertering  door Fransche Militairen  bij de loting in Maart 1811 
enz. jaar 1817 (6)     

6271 586-4 

01-07-1816 

Wispelwey Jan Hendriks moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 
daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. 

enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Wissekerk Adriaan *  Kruiningen, 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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Wissel Joseph komende van Pruissen:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud 

hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Wissers  Jacob, 405 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Wisses Hendrik Walles 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 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8211 982/4 
24-09-1839 

Wissing Hendrik te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht 
door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3) 

6382 85 

06-04-1814 

Wissings Kornelis---- Sandungs Hendrik, heeft te Lemmer getrokken het lotingsnummer 213 de President Burgemeester deeld 

mede aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat voornoemde onlangs uit zijn gemeente is vertrokken naar Oosterend 

volgens ingewonnen berigt van Wissings Kornelis bij wien hij als knecht gediend heeft enz. jaar 1814 (1) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Wissink Bernardus 592 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Wissink Pouwel hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 

van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 
verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier 

welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard 
als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

5984 103 

08-02-1814 

Wisting J. D. (Witting?) .---- 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) 

5672 45 

18-06-1891 

Wit de  D. te Surhuisterveen staat vermeld met zijn Boot de “Achtkarspelen” op 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) 



5664 Bijlage 36 

25-04-1912 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 274-a,  

28-02-1918 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 3,  
20-04-1916 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A14,Bijl 36 

27-04-1911 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 27,  
16-04-1914 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 31 

17-04-1913 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 37,  
01-04-1910 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 162,  

27-02-1917 

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6639 439  

02-05-1815 

Wit de & Lenaertsz---- Doornbosch Gerrit Libbes hert betreft zijn request als Schipper van het Schip genaamd de Jonge Theodoor 

en de Coopman Wit de & Lenaertsz te Amsterdam als gemagtigden van de geinteresseerden in de lading van het  op Ameland 

vergane Schip enz jaar 1815 (7) 

8199 728-23 

17-07-1839 

Wit de A.---- Houten van Cornelis Controleur der Belastingen te Bolsward dat hij wederom ongesteld is geworden en dat in zijn 

plaats is voorzien de Veeschatter Boer de H. en Deurwaarders Wit de A. en Putting O. G. enz. jaar 1839 (3) 

8381 841/12 

26-08-1841 

Wit de Adrianus te Hoogemierde wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 

kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6411 382 
18-11-1861 

Wit de Albert Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 
gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en dat 

zijn huisgezin enz. jaar 116 (3) 

6838 5-A 
29-03-1824 

Wit de Anna Tammes---- Hoogland Trijntje binnenmoeder in het weeshuis te Franeker weduwe van Wit de Tamme in leven 
zilversmit te Harlingen als voogd over Wit de Klaas Tammes, Wit de Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes alle als erfgenamen 

van Wit de Trijntje Klazes, een handgeschreven brief met de handtekeningen van Hoogland Trijntje (tekent als Trientje), Wit de 

Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes (4) jaar 1824 

9184 27 
08-01-1917 

Wit de Anne, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6417 176  

3e Bataillon 
22-04-1817 

Wit de Bauke Abeles 24 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Wit de Bote Pieters 95 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) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Wit de D. P. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Wit de D. T. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Wit de D. 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) 

6083 562 
11-06-1822 

Wit de---- Dammers Johanna weduwe van Kemp oud 78 jaar geboren te Leeuwarden en zij sinds de dood van haar man in een 
lagere toestand gevallen en zij van burger ouders is, en haar vader  Koetssemaker is geweest van de vorsten van Oranje die in 

Leeuwarden enz. enz. zij nu een zwervend bestaan heeft en zij verzoekt (biddende) dat zij enig reijspenning kan krijgen enz. enz.  

en ik van mijn zwerbving ontheven kan worden want mijn slaapstede enz. enz. haar adres is bij de weduwe  de Wit in het 
Lamgroen L. M. no. 10 jaar 1822 (3) 

5672 73 

04-03-1891 

Wit de Dirk  te Surhuisterveen, 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) 

5672 27 

17-02-1891 

Wit de Dirk.----Vries de Antonie,  ondernemer der Stoombootdienst van Surhuisterveen naar Groningen en Leeuwarden  en Wit de 

Dirk , Kapitein der Stoomboot “Achtkarspelen “ beide wonende  te Surhuiserveen dat de firma Botje Ensingh Co te Groningen 

voor hen in 1888 een Stoomboot heeft gebouwd  en geleverd  en dat zij graag enz. Enz. Jaar 1891 (1) 

6256 313 
29-03-1815 

Wit de E. J.,  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) 

9183 1198 
05-08-1916 

Wit de Feye, 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) 

5665 30-12-1880  

akte  
95 t/m 99 

Wit de Frans , de weduwe ,---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder beroep, 

Miedema ….? , de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan  van beroep Trekschipper,  
Bouwmeester Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus  van beroep Trekschipper, allen eigenaars van het vaste 

Veer tusschen Sneek en Leeuwarden  aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief met 

al hunne handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op Leeuwarden, wat ook in een advertentie  
(3stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor 

is te Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten 

zijn ook vermeld,   jaar 1880 (4) 



6840 4-A  

10-04-1824 

Wit de Frederik Tammes---- Hoogland Trijntje,  Wit de N , Wit de Frederik Tammes allen te Franeker verzoeken vrijstelling van 

een boete  wegens de nalatenschap van Wit de Trijntje Klazes enz. (3) jaar 1824 

6838 5-A 

29-03-1824 

Wit de Frederik Tammes----Hoogland Trijntje binnenmoeder in het weeshuis te Franeker weduwe van Wit de Tamme in leven 

zilversmit te Harlingen als voogd over Wit de Klaas Tammes, Wit de Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes alle als erfgenamen 
van Wit de Trijntje Klazes, een handgeschreven brief met de handtekeningen van Hoogland Trijntje (tekent als Trientje), Wit de 

Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes (4) jaar 1824 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Wit de G. J. (Wil de G. 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) 

6643  753, blz  6 
kolommen 

11-09-1815 

Wit de Geugje Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

6273 803-5 
17-09-1816 

Wit de Geugjen Jans de Wit 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Wit de Gralt 508 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) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Wit de H. 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) 

6830 18-A blz. 29 

21-01-1824 

Wit de Hendr’k te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

9181 1645 
03-09-1915 

Wit de Hendrik gehuwd met Schoppen? Sjoukje,  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) 

6243 191-23 

06-03-1814 

Wit de Hendrik, 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) 

8361 42-18 
01-05-1841 

Wit de Hendrika Toetzes staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats 
van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes  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 enz. afgetrokken 

en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (5) 

8285 615-2, 33,1 
19-06-1840 

Wit de J.  R. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6424 584 
02-12-1817 

Wit de J. 35 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Wit de 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Wit De J. P. 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) 

6840 36-A  
blz. 18 

22-04-1824 

Wit de J. P. Kuiper 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) 

8386 949/33 
20-09-1841 

Wit de J. R. te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland 
als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 
06-02-1824 

Wit de J. te Zierikzee, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) 

dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 
13 

16-01-1822 

Wit de J. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 

de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van 

Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Wit de J. 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 9 

Wit de J. Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 



16-01-1822 de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van 

Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Wit de Jacob 559 Bolsward 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) 

3622 A-10 

Stuk 2 
15-03-1873 

Wit de Jan ---- Velkers Christoffel F.Kollum te , hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het 

tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Wit de Jan en Meinardy Ritske ook aanwezig de voorwaarden van 
verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van 

Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1873-1875  dossier (25) 

8384 904/23 
13-09-1841 

Wit de Jan D----- Terpstra Nyon, Medicina Doctor te Harlingen  verklaart dat de natuurlijke kinderpokken  in huis 56 te Almenum 
zijn geopenbaard bewoond door Wit de Jan D. en gezin jaar 1841 (1) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Wit de Jan Harmens te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 

en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6381 136 nr. 128 
17-03-1814  

Wit de Jan Roels te Beetsterzwaag, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte 

kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

9187 1475 
05-10-1918 

Wit de Jarig, 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) 

6282 737-24 

07-07-1817 

Wit de Jelle P., Kuiper te Hijlaard met (32 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) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Wit de Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6866 02-02-1825 

3-A 

Wit de Johan Daniel gegageerd Sergeant thans wonende te Woerden Onderwerp: zij rekweste verzoekende voor een post om in 

een der groote gevangenissen te worden begunstigd en hij wordt gunstig aanbevolen enz. jaar 1825 (4) 

5993 958-C/2 

26-11-1814 

Wit de Johan Daniel van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der 

Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Wit de Johannes, Kannonnier Gew. Burg,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

8375 716-3_1G 

22-07-1841 

Wit de Karst Minzes 16-06-1830 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) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Wit de Kerst Minzes *21-09-1820 Oudehaske Beroep Colonist wonende Veenhuizen,  z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber 

Kerstes , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot 
hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

8320 85/6, 161 

28-01-1840 

Wit de Klaas Kapitein op de Neptunus, jaar 1839 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Wit de Klaas 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) 

6838 5-A 
29-03-1824 

Wit de Klaas Tammes----Hoogland Trijntje binnenmoeder in het weeshuis te Franeker weduwe van Wit de Tamme in leven 
zilversmit te Harlingen als voogd over Wit de Klaas Tammes, Wit de Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes alle als erfgenamen 

van Wit de Trijntje Klazes, een handgeschreven brief met de handtekeningen van Hoogland Trijntje (tekent als Trientje), Wit de 

Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes (4) jaar 1824 

4635 A-1, 26 

29-06-1903 

Wit de Klaas Wieringen Schipper op de Klaas de Wit, 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. 

8197 697-16_2 

09-07-1839 

Wit de Kornelis Wijbrens wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 

depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente 
enz. jaar 1839 (4) 

6026 652 

23-09-1817 

Wit de Lense 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Wit de Linse Jans 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) 

9187 735 
07-06-1918 

Wit de Luitzen, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6273 803-3 

17-09-1816 

Wit de Meinse Jans 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) 

6840 4-A  
10-04-1824 

Wit de N ,------- Hoogland Trijntje,  Wit de N , Wit de Frederik Tammes allen te Franeker verzoeken vrijstelling van een boete  
wegens de nalatenschap van Wit de Trijntje Klazes enz. (3) jaar 1824 

6426 70 

07-02-1818 

Wit de Pieter Jans---- Albada F?. D. Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie dat Wit de Pieter Jans wonende te Balk loteling van de militie getrokken heeft no. 9 zich heden bij mij als 
vrijwilliger heeft aangediend enz. jaar 1818 (1) 

8373 681/2 

12-07-1841 

Wit de Pieter----- 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) 

9184 839 
03-07-1917 

Wit de Pieter, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 



9187 1475 

05-10-1918 

Wit de Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6392 108 

17-02-1815 

Wit de R. J.  ---- Klompmaker Jan Pieters Sergeant bij de 6e Comp. wordt voorgedragen voor een functie in de Krijgsraad van  het 

4e en 5e Comp. van het  6e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen i.p.v. Wit de R. J.  thans 1e Luitenant  enz jaar 1815 (3). 

6854 24-A 
23-09-1824 

Wit de Rients te Harlingen , Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen dragen  en na 
de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (5) 

6391 4 

29-12-1814 

Wit de Roelof Jans---- Hasinga van Jan Attes 1e Luitenant, 4e Comp. 6e batt. Landstorm heeft op eigen vezoek ontslag gekrene  en 

er wordt verzocht om de persoon Wit de Roelof Jans thans sergeant voor te dragen voor deze functie enz. jaar jaar 1814 (1) 

6255 250-7 
10-03-1815 

Wit de Roelof Jans heeft tegoed voor geleverde Olij, 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) 

6848 11 -A  
14-07-1824 

Wit de Roelof Jans in het bezit van een vaartuig zonder patent jaar 1824 (4) 

6285 1230 

28-11-1817 

Wit de Roelof Jans---- Laan van der Hans Sytses en Wit de Roelof Jans, Diakenen der hervormde Gemeente van Nijehaske 

wonende aldaar  dat zij tegoed hebben een som van 600 guldens van den jare 1809 van Schoterland enz. enz. jaar 181 (2) 

8280  517-11, 28 
19-05-1840 

Wit de Simon te Hijlaard wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Dronrijp jaar 1840  (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8214  1024/19-a 

07-10-1839 

Wit de Sjoerd Berends wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 

stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Wit de Symon 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Wit de T. K. 20 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) 

6847 12-A 

05-07-1824  

Wit de Tamme  wijlen de man van Hoogland Trijntje ----Kwijtschelding van een boete verleend jaar 1824 (2) 

6838 5-A 

29-03-1824 

Wit de Tamme---- Hoogland Trijntje binnenmoeder in het weeshuis te Franeker weduwe van Wit de Tamme in leven zilversmit te 

Harlingen als voogd over Wit de Klaas Tammes, Wit de Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes alle als erfgenamen van Wit de 

Trijntje Klazes, een handgeschreven brief met de handtekeningen van Hoogland Trijntje (tekent als Trientje), Wit de Frederik 
Tammes, Wit de Anna Tammes (4) jaar 1824 

6841 4-A 

01-05-1824 

Wit de Tamme--- Hoogland Trijntje wed. Wit de Tamme te Franeker een  request vrijstelling boete van de te late aangifte van de 

erfenis van Wit de Trijntje Klazes Jaar 1824 (1) 

6843 6-A 
25-05-1824 

Wit de Tamme---- Hoogland Trijntje weduwe van Wit de Tamme te Franeker, verzoekt kwijtschelding van betreffende de 
memorie van de nalatenschap van Wit de Trijntje  Klazes overleden te Harlingen,  jaar 1824 (4) 

9180 264 

06-02-1915 

Wit de Tjalle,  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) 

9183 1198 
05-08-1916 

Wit de Tjalle, 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Wit de Tjalle, 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) 

6838 5-A 
29-03-1824 

Wit de Trijntje Klazes---- Hoogland Trijntje binnenmoeder in het weeshuis te Franeker weduwe van Wit de Tamme in leven 
zilversmit te Harlingen als voogd over Wit de Klaas Tammes, Wit de Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes alle als erfgenamen 

van Wit de Trijntje Klazes, een handgeschreven brief met de handtekeningen van Hoogland Trijntje (tekent als Trientje), Wit de 

Frederik Tammes, Wit de Anna Tammes (4) jaar 1824 

6841 4-A 

01-05-1824 

Wit de Trijntje Klazes--- Hoogland Trijntje wed. Wit de Tamme te Franeker een  request vrijstelling boete van de te late aangifte 

van de erfenis van Wit de Trijntje Klazes Jaar 1824 (1) 

6840 4-A  

10-04-1824 

Wit de Trijntje Klazes---- Hoogland Trijntje,  Wit de N , Wit de Frederik Tammes allen te Franeker verzoeken vrijstelling van een 

boete  wegens de nalatenschap van Wit de Trijntje Klazes enz. (3) jaar 1824 

6668 380 blz. 5 

04-10- 1817 

Wit de W. 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) 

8280 517-11, 21 

lijst 2 

19-05-1840 

Wit de W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69) 

6840 36-A  

blz. 45 
22-04-1824 

Wit de W?. K. 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) 

6643  753, blz  4 
kolommen 

11-09-1815 

Wit de Wieger Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Wit de Wijbren Sjoerds 52 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Wit de Willem, 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) 



6381 136 nr. 224 

17-03-1814  

Wit de Zweitze Tjeerds te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 

activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte 

kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 9-v 

17-07-1839 

Wit Douwe T. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

9187 1114 

07-08-1918 

Wit van der Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Wit, de Dirk Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te Maarle. Fuselier 14-1-1837 Overleden te Semarang , (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6424 609 

10-12-1817 

Witeveen Oeds 17 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) 

8375 708-5_18 
20-07-1841 

Witeveen te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van 
Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 

(6) 

6867 09-02-1825 

23-A 

With ….? Mevrouw de weduwe te Buitenpost, Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen haar opgemaakt  ten zake van 

verkeerde aangifte van 3 paarden   er wordt haar een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging Haersma de Blocq van 

D. Mr. Advocaat te Leeuwarden vertegenwoordigd haar enz. jaar 1825 (3) 

6397 670 
15-06-1815 

With 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. 
Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 

1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 
1815 enz  jaar 1815 (5) 

8350 183-8 

22-02-1841 

With Ade---- Algera S. Deurwaarder der osterDirecte Belastingen voor de Gemeente Wommels en Oosterend is op den 9e dezer 

overleden en de Deurwaarder Executant With Ade reeds provisioneel met die werkzaamheden enz. jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

With de  W. P. , 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) 

3622 A-10-2, 2 
Regist 9170 

15-03-1873 

With de ….?, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 2 

24-03-1868 

With de ….?, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1, 2 

Regist 9168      

22-02-1873 

With de ….?, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden 

van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid 

bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, 
alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

9184 427 

05-04-1917 

With de A. te Rotterdam wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2) 

9189 1400 
28-11-1919 

With de Anne Rotterdam Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

With de C. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

8386 949/6 

25-09-1841 

With de D. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en 

Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

8285 615-2, 6-1 

19-06-1840 

With de D. P. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 6-2 

19-06-1840 

With de D. P. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

With de D. P. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6047 379 
03-06-1819 

With de F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

With de F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6038 690 

16-09-1818 

With de F. , Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

5988 447 

11-06-1814 

With de F. hij heeft zig geëxcuseerd voor de post van regulateur op de successie van Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd zal 

het nodig zijn enz. jaar 1814 (1) 

5998 322 

06-04-1815 

With de F. hij ondertekend als Zetter en lid van de Raad der Zetters in de Gemeente Augustinusga mede een docoment betreffende 

de Controleur de Belastingen te Dockum betreffenfde o.a. belastbare Huurprijs enz. jaar 1815 (3) 



6032 193 

19-03-1818 

With de F. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen 

bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6008 82 blz. 4        

03-02-1816 

With de F. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende 

de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat 
voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6034 398 

30-05-1818 

With de F. te Augustinusga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6383 90    

23-04-1814 

With de F. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

5988 511a 
27-06-1814 

With de F.---- Witteveen J.  Vrederegter van het Canton Dockum, hij wordt benoemd en aangesteld als Regulateur van de 
Belasting in desuccessie van Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd i.p.v. With de F. hij heeft zig geëxcuseerd voor de post van 

regulateur op de enz. jaar 1814 (3) 

6631 1123 
17-09-1814 

With de F. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst 
met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

6633 1384 

ingebonden 
tussen 1377 

en 1378 

24-10-1814 

With de F., Dijk van K. R. ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) 

Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat 
zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft 

opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  

ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit 
een enz. en zijn  zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. 

Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), 

With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  dat Jan Clases tot 
aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6) 

6036 512 

20-07-1818 

With de F? hij staat in een document  betreffende een Ordonnantie en verschuldigde gelden jaar 1818 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 10-v 

17-07-1839 

With de Feye Douwes te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6870 17-03-1825 

2-A 

With de Fokke H. ---- Stoffels ….?  en Klaproth ….? Gestationeerd te St. Jacobie Parochie Beide commiesen die een lijst moeten 

formeren van de Accijnsing der tarwe en Rogge door elken Bakker met name With de Fokke H.  en de Molenaar Koning Marten 
W. dier gelijke praktijken accijnsontduiking enz. enz. jaar 1825 (5) 

6847 1-A 

01-07-1824 

With de Fokke Hendriks  te St.Jacoba Parochie, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens 

verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2) 

6850 2-A  
30-07-1824 

With de Fokke Hendriks Broodbakker te St. Jacob Parochie Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar 
1824 (5) 

5987 330 

02-05-1814 

With de Frederik Mr. te Bergum, Buitenpost en Holwert, hij is aldaar benoemd tot regulateur de Belastingen in het departement 

Vriesland enz. jaar 1814 (3) 

6656 490 blz. 6 

15-10-1816 

With de Frederik staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en 

wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld 

persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6656 490 blz. 9 
15-10-1816 

With de Frederik staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en 
wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld 

persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

5994 1059 
31-12-1814 

With de Frederik,  te Augustinusga, Hij wordt aanbevolen voor de post van Ontvanger te Heerenveen jaar 1814 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

With de Frederik, 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) 

6627 602 
30-04-1814 

With de Fredrik van de Gemeente Raad speciaal door den Schout van Augustijnusga voor deze commissie gedecorneerd  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) 

8308 1082-5 

31-10-1840 

With de G. J.   van beroep Veenman te Luinjeberd het betreft een Extract uit het register der resolutien van den Minister van 

Financiën met processen verbaal van bekeuring van ruim f. 1100.--  en Postma W.ytse Sander wordt genoemd als borg voor 

eerstgenoemde betreffende dat nadien de fraude van geveende turf trot een hoogte heeft doen enz. als aanvankelijk de persoon van 

den borg werdt afgekeurd enz. hij is vrijgelaten en de boete bij transactie te voldoen verder enoemd de Meter taxateur Feenstra 

verder zijn broeder With de J. J.  heeft aangeboden een personeel e borgtogt verder jaar 1840 (18) 

8380 840-9 
25-08-1841 

With de G. J. van beroep Veenman te Luinjebert staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van 
Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij verzoekt enz. jaar 1841 (4) 

8384 924/9 

17-09-1841 

With de G. J. Veenman te Luinjebert Onderwerp 2e afdeling een request, jaar 1841 (3) 

8358 368/16 
00-00-1841 

With de Geeugjen Jacobs , veenman te Luinjeberd dossier  met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (4) 

6424 609 

10-12-1817 

With de Gialt 34 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) 

6008 82 blz. 5        

03-02-1816 

With de H. E. 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) 

8386 945/10 

24-09-1841 

With de Harmen Adolf,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2) 



9187 1114 

07-08-1918 

With de Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

With de I?. 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) 

8382 865/10 

01-09-1841 

With de J. J. te Luinjebert , Veenman  Onderwerp een request voor accijsen jaar 1841 (2) 

8308 1082-5 

31-10-1840 

With de J. J.---- With de G. J.   van beroep Veenman te Luinjeberd het betreft een Extract uit het register der resolutien van den 

Minister van Financiën met processen verbaal van bekeuring van ruim f. 1100.--  en Postma W.ytse Sander wordt genoemd als 

borg voor eerstgenoemde betreffende dat nadien de fraude van geveende turf trot een hoogte heeft doen enz. als aanvankelijk de 
persoon van den borg werdt afgekeurd enz. hij is vrijgelaten en de boete bij transactie te voldoen verder enoemd de Meter taxateur 

Feenstra verder zijn broeder With de J. J.  heeft aangeboden een personeel e borgtogt verder jaar 1840 (18) 

6252 1218-15 en 
16 

12-12-1814 

With de J. M. de secretaris van Achtkarspelen volgens quitantie no. 21 en schrijfbehoeften en Jaartractement, 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 (5) dossier (26) 

6639 437 

05-05-1815 

With de J. M. Schout van Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een requeste van de 

Diakenen van de Hervormde Gemeente van Oudkerk betrekkelijk het onderhoud van Annes Antje weduwe van Douwma Reid 
Douws enz. jaar 1815 (1) 

6383 126 

08-05-1814 

With de J. M. Schout van Buitenpost schrijft en ondertekend een brief dat Zijlstra Ides Johannes wonende te Buitenpost hij is 

benoemd tot bestuurde der exercitiën van den Landstorm in de Gemeente Buitenpost en wij stellen voor dat de persoon Heringa 
Jan wonende te Collum hebbende laatstelijk gediend als Sergeant enz. jaar 1814 (1) 

6394 288 

07-04-1815 

With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij een brief van de 

Schout  Beintema J. M. (die deze brief ondertekend) van de Gemeente Oudwoude heeft ontvangen  betreffende de Militaire  

Leverancien in den jare 1813 en in het begin van 1814 en van de Provisionele Schout Wijnsma E. E. van de Gemeente Burum (die 
deze brief ondertekend) betreffende de zelfde leveranties enz. jaar 1815 (5) 

6407 203 

30-04-1816 

With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van waarin vermeld Bartels Bontje 

weduwe van Wijbes Wijtze en haren zoon Posthuma Bartele Wijtzes  en dat zij en weduwe is met 6 kinderen en het betreft haar 
vermogen enz. jaar 1816 (1) 

6648 69 

14-02-1816 

With de J. M. Schout van de gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sijbrandy 

Wytze Jans adj Schout alhier de 21e dezer maand is overleden  en draagt voor Zijlstra Dirk Gales thans lid van de Raad enz. jaar 

1816 (1) 

6257 480 

22-05-1815 

With de J. M. schrijft een brief en ondertekend deze als den Secret. Liq. dat hij nog niet heeft betaald  maar de redenen zijn dat de 

de papieren berusten bij  Zijlstra K. D. Rentmeester maar dat zijnde deze een Koopman is en de meeste tijd absent   enz. enz. jaar 

1815 (2) 

6252 1218-1 
12-12-1814 

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) 

6383 89      

23-04-1814 

With de J. M. 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) 

6250 999 

17-10-1814  

With de J. M., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. 

ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P., 
Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2) 

3622 K, Stuk 7 

13-02-1875 

With de J. P.---- Velkers Christoffel pachter van het Tolhek en Boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borgen With de J. P. 

en Meinardy R. S.Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 

1 jaar enz. jaar 1875 (2) 

8368 575/11 

00-00-1841 

With de Jacob Jacobs  , Veenman te Luinjeberd een handgeschreven brief met  zijn handtekening , Onderwerp een niet betaalde 

rekening betreffende Turf, en een bedreiging,  jaar 1841 (1) 

8357 380/4 

00-00-1819 

With de Jacob Jacobs,  Veenman te Luinjeberd, met een handgeschreven brief met zijn handekening jaar 1819 ( 4) 

8384 911/9 

14-09-1841 

With de Jacob Jans,  ----- Heelwijk Veening; onderwerp verzoek tot autorisatie tot het doen van een reize; naar Siebrens Aukje 

huisvrouw van Dekken S. te Ureterp wegens een proces verbaal tegen haar wegwns belediging,en  With de Jacob Jans, 

Veenwerker te Luinjeberd wegens een proces verbaal tegen hem betreffende personele belasting wegens zijn vrouwelijke 
dienstbode enz. jaar 1841 (1) 

6078 95-28 

25-01-1822 

With de Jan Jans ,  Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Haske enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 24    

23-12-1822 

With de Jan Jans te Haske Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een document als zetter der belastingen 

ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van 

Friesland (62) 

5994 1059 

31-12-1814 

With de Jan, te Buitenpost, Hij wordt aanbevolen voor de post van Ontvanger te Heerenveen jaar 1814 (3) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

With de Jhr. Te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de 

ontvanger jaar 1841 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

With de Jidse Klasens 416 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6030 15 
07-01-1818 

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) 

6393 169 

18-03-1815 

With de M. ---- Wijtzes Willem gepensioneerde Luitenant wordt voorgesteld voor de functie van Adjudant met rang van Capitein 

in plaats van de Adjudant Huijsman Simon Jans en tot 1e Luitenant den 2e Luitenant Postmus P. Albert in plaats van de 1e 
Luitenant Suidersma S. G. en tot 2e luitenant den Sergeant Vries de S. S. enz.  document ondertekend door With de M.  Luitenant 

Collonel Commandeerende het 6e Bataillon Landstorm te Augustinusga enz. jaar 1815 (1) 



6031 88 

09-02-1818 

With de M.---- Boelens van Jan Hendrik hij is benoemd tot Ontvanger der Belastingen te Leeuwarden i.p.v. With de M. die 

benoemd is als Ontvanger Generaal enz.   jaar 1818 (2) 

6391 30 

14-01-1815 

With de M. Luitenat Collonel commandeerende het 6e Bataillon Landstorm ondertekend een document dat bij zijn afwezigheid 

Nicolay ….? Majoor commanderende het 6e Bataillon Landstorm heeft te kennen gegeven dat om moveerende redenen den heer 
Luitenant adjudant Huisman Simon Jansen den  1e  Luitenant Suidersma Sikke Gerlofs verzogt hebben ontslagen te mogen worden 

enz. en daarvoor worden voorgedragen Wijtses Willem gepensioneerd tot Adjudant met rang van Capitein  en den 2e luitenant 

Postmus Pieter Alberts tot 1e  Luitenant en in de plaats van laatsgemelde den Sergeant Vries Simon Simons tot  2e luitenant enz. 
jaar 1815 (1) 

6008 82 blz. 4        

03-02-1816 

With de M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6383 91    

23-04-1814 

With de M. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6627 602 

30-04-1814 

With de Machiel als hoogst aangeslagene in de Gemeente lasten van Augustijnusga en speciaal voor dez Commissie verzogt 

Kerkvooggd speciaal voor deze commissie verzogt voor deze commissie gedecorneerd  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) 

6040 817 en 821 
07-11-1818 

With de Magchiel---- Boelens Jan Hendriks Provinciaal ontvanger wordt benoemd als Ontvanger Generaal i.v.m.  met een salaris 
van fl. 10.000 per jaar, het overl. van With de Magchiel,  tevens overdracht van kantoor,  ook genoemd  heer Ferwerda jaar 1818 

(5) 

6848 3-A  
12-07-1824 

With de Maria gehuwd  met Buma Wiardus Willem  te Leeuwarden , een antwoord op haar request wegens vrijstelling boete 
wegens de nalatenschap van With de Michael  jaar 1824 (3) 

6843 6A 

28-05-1824 

With de Maria gehuwd met  Buma Wiardus Willem te Leeuwarden, verzoekt vrijstelling van te betalen  boete wegens het te laat 

indienen enz.  vanb de nalatenschap van haar broeder With de Michiel jaar 1824 (2) 

6631  1175 
17-09-1814 

With de Michael te Augustinusga komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie 
van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun beroep 

enz. jaar 1814 (4) 

6848 3-A  

12-07-1824 

With de Michael----- With de Maria gehuwd  met Buma Wiardus Willem  te Leeuwarden , een antwoord op haar request wegens 

vrijstelling boete wegens de nalatenschap van With de Michael  jaar 1824 (3) 

6038 695 

19-09-1818 

With de Michiel  Ontvanger Generaal,  Onderwerp de administratie en waarneming, ook wordt genoemd de commies de Heer 

Ferwerda ….? jaar 1818 (1) 

6030 1 

02-01-1818 

With de Michiel provinciaal ontvanger te Leeuwarden hij wordt benoemd en aangesteld als ontvanger generaal i.v.m. het 

overlijden van Teitsma Jouke Keimpes en de overgave van de stukken in bijzijn van de heer Ferwerda enz. jaar jaar 1818 (4)- 

6843 6A 

28-05-1824 

With de Michiel----- With de Maria gehuwd met  Buma Wiardus Willem te Leeuwarden, verzoekt vrijstelling van te betalen  boete 

wegens het te laat indienen enz.  vanb de nalatenschap van haar broeder With de Michiel jaar 1824 (2) 

8257  69/20, 3 
nummer 43 

20-01-1840 

With de Pieter Jans te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen 
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en 

Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

9126 1043-6 

1879/1880 

With de Reinder , landbouwer te St. Jacobaparochie Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

6082 464 

08-05-1822 

With de Roelof Jans Veenbaas te Nijehaske komt voor in een document van toegezonden requesten enz.  jaar 1822 (2) 

8210 966/7 en 

881/14, 4 
27-08-1839 

With de S. B. te Schettens 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) 

8378 779/4 
09-08-1841 

With de T. E. Huisonderwijzer te Birdaard, Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn tot heden 
onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz.  en er staat een bedrag aan boete bij.  jaar 1841 (2) 

6032 148 

02-03-1818 

With de---- Teitsma J. K. te Leeuwarden (overl)  Overdracht van het kantoor aan Ontvanger  With de , enz.  jaar 1818 (2) 

6031 133 
24-02-1818 

With de---- Teitsma J. K. te Leeuwarden (overl) dat bij de oprichting van het syndicaat na de inlijving dezer landen in het fransche 
rijk enz.  en daar Ontvanger Generaal is geweest enz.  wordt ook in genoemd Ontvanger Generaal With de , enz.  jaar 1818 (3) 

8374 685/2 

13-07-1841 

With de Tennis Egbert te Birdaard onderwerp een vonnis van 31 maart 1841 met een boete van 23.82 gulden incl.de kosten  

wegens het houden van  ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Kollum enz. jaar 1841 (2) 

8379 808-4a 
17-08-1841 

With de Teunis Egberts te Birdaard---- Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het houden van 
ongeoorloofde godsdienstige  bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude, With de 

Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, Terpstra Johannes Wiegers te 

Wouterswoude jaar 1841 (3) 

8384 914/2 
15-09-1841 

With de Teunis Egberts te Birdaard, een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige  bijeenkomst   enz. 
jaar 1841(3) 

6273 803-5 

17-09-1816 

With de Wieger Jans 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) 

6397 694 

29-07-1815 

With de, Kanonnier van de Rijdende Artillerie 2e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt 

vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron 
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

8362 440/1 

00-00-1841 

With de, Teeuwes Egberts, Huisonderwijzer te Birdaard, Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 wegens 

het houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (4) 

6070 424-33      
25-05-1821 

With F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 



6086 897 

30-09-1822 

With van Fin? , De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en 

gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3) 

8224 1240/7 

05-12-1839 

Withof ….? maakt een Proces Verbaal op 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) 

6261 897-7 

02-09-1815 

Withold Arend  te Minnertsga,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  

welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan Dorpsregters ), 

akte jaar1815 (2) (9) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Witholt A. ? te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8280  517-11, 33 
19-05-1840 

Witholt A. Schatter der Belastingen in een document genaamd Taxatie Kosten wegens onbelastbare perceelen opgemaakt ten 
behoeve der Schatters van de Gemeente Leeuwarden over het Dienstjaar 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 

namen (69) 

8364 489-6 
1+2 en 3 

18-05-1841 

Witholt A. staat in een document Controle Leeuwarden 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) 

6383 78        

23-04-1814 

Witholt A. te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt 

of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8379 815-20 blz 5 
19-08-1841 

Witholt A. te Sexbierum,  onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz.  ,  jaar 1841 (3) 

8386 949/6-5 Witholt A. 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) 

8364 489-6 

1+10-12 
18-05-1841 

 

Witholt Albert staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot 
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 

1841 (4) 

8364 489-6 
1+10-12 

18-05-1841 

 

Witholt Albert staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot 

benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 

1841 (4) 

8132 263/404 
15-01-1838 

Witholt Arend Minnertsga Veldwachter, jaar 1838 

9182 532 

23-03-1916 

Witkamp Dirk, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 

Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Witkamp Leendert, Fuselier 10e afdeeling Infanterie * 18-12-1800 Heemstede,  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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Witkop D. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 

1000 namen (132) 

6830 18-A blz. 16 

21-01-1824 

Witkop L. te Lemmer 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) 

6035 416 

03-06-1818 

Witkop P. ?. ---- Vellema David Andries , Teller, Meter en  Weger van de convooien van Licentien een handgeschreven brief met 

zijn handtekening onderwerp verongelukte schepen gevoerd geweest door Mesenbroek J. en  Bakker H. B. en  Witkop P. ?.  enz. 

jaar 1818 (3) 

6031 125, 1, 2 

23-02-1818 

Witkop P. B. Schipper op de Jonge Willem gestrand  in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een document waarin door 

de Strandvonder Heeckeren van W. R. J. D.  vermeld wordt wat er van de lading is aangespoeld/in zee opgevist enz. jaar 1818 (2) 

6029 916 

29-12-1817 

Witkop Pieter Beerends Vergaan bij Ameland Schipper op het vergane schip Jonge Willem jaar 1817 

6025 566 

25-08-1817 

Witkop Pieter Berends Kapitein op de Jonge Willem 

6029 864 

06-12-1817 

Witkop Pieter Berends---- Polet Ismael  en Scheltema Jan beide te Nes op Ameland woonachtig geven in een door hen 

ondertekende brief met eerbied te kenen dat in hunne qualiteit als gelastigde van de eigenaren van het op de 21e  augustus 1817 
gestrande en verbreiselde schip de Russische Brik de Echo gevoerd geweest bij Kapitein Hazelop Herman komende van Libau 

naar\ Antwerpen geladen met enz. en het op dezelfde dag vergane en verbreiseld schip de Jonge Willem gevoerd door de Schipper 
Witkop Pieter Berends van Memel naar Rotterdam geladen met enz. jaar 1817 (2) 

6007 35 

16-01-1816 

Witmaarsum Jacob een door hem ingeleverde rekening ad. F. 2-13- wegens gerepareerd gat in het gevangenhuis veroorzaakd door 

enige gevangenen enz. jaar 1816 (2) 

5664 27-04-1911 Witman Jan Annes  Heerenveen Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 274-a, 37 

28-02-1918 

Witman Jan Annes Heerenveen Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 



5664 162, 31 

27-02-1917 

Witman Jan Annes Heerenveen Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9181 1413 

06-08-1915 

Witmann Anna Maria Catharina weduwe van Hoenderop H. A. ,  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) 

6020 136 

03-03-1817 

Witmarssum de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) 

beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6 

6830 18-A 

21-01-1824 

Witmarssum,  50 Personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel 

eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824 

9134 993 

17-07-1883 

Witmarssum, ---- 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)   

9182 113-a  
15-01-1916 

Witmarssum, 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) 

6050 666 
14-09-1819  

Witmarsum J. C. een rekening in duplo groot fl. 11  voor het maken van een raam in de gevangenis , gebroken  bij gelegenheid der 
ontvluchting van Exter Jurjen Hendriks   jaar 1819 (1) 

6002 719 en 723 

11-08-1815 

Witmarsum J. C. te Heerenveen een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 117.=  wegens gedane reparatien aan het 

gevangenhuis aldaar  enz. jaar 1815 (2) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Witmarsum---- Kerken=Hervormde Gemeente van Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de 
maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende 

ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8257  69/20, 2 

nummer 57 
20-01-1840 

Witmus Hendrik te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der 

Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie 

enz. , jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 2 
nummer 56 

20-01-1840 

Witmus Jan Hendriks te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst 
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 

opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie 

enz. , jaar 1840 (6) 

5674 78 
09-08-1910 

Witsen Nicolaas Scheepswerf Schip de Olga, jaar 1910 (12) 

6671 54 deel 2 

blz. 4 
22-01-1818 

Witsenberg E. J. Mr. te Hoogeveen Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van 
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 4 

22-01-1818 

Witsenberg E. J. Mr. te Hoogeveen Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van 
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 4 

06-02-1824 

Witsenborg C. J. te Hoogeveen, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 4 
06-02-1824 

Witsenborg C. J. te Hoogeveen, 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 

8161 79-4 

22-01-1839 

Witsenrath C. F., Brauden 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) 

8308 1087-4 

03-11-1840 

Witsiers Anna Elisabeth * 1816 te Lokeren Prov. Antwerpen ongehuwd staat vermeld in een brief van de Burgemeester en 

Wethouders van de Stad Dockum aan de Heer Staatsraad Gouverneur van Friesland met hun Signalement Lijst met Inlichtingen 

van de  naar  Frederiksoord opgezonden voornoemde persoon enz. jaar 1840 (3) 

6630  943 
01-08-1814 

Witt de E. T. 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) 

6860 33-A 
30-11-1824 

Witt de Feye Douwes, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7) 

6625  347 

07-03-1814 

Witt de J. M.---- Fontein P. ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland,  dat 

de Witt de J. M. Notaris residerende te Buitenpost het betreft de verhuringe van  34 pond land toebehorende aan de Gereformeerde 
Kerk van Optwijsel ondertekend door Fontein P. enz. jaar 1814 (2) 

5986 280 

14-04-1814 

Witt de Michiel thans wonende te Augustinusga hij is gequalificeerd voor de functie van ontvanger van het Departement Vriesland 

jaar 1814 (2) 

6051 735 
11-10-1819 

Witt van Jaarsveld de C. wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland 

jaar 1819 (4) 

6243 191-8 

06-03-1814 

Witte Bernardus, 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) 

9191 886 

09-07-1920 

Witte Brug---- 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) 

6089 1199,17-18      
26-12-1822 

Witte de  Bauke Sjoerds te Bolsward, 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) 

6680 418  

blz. 7 
07-10-1818  

Witte de A. te Veurne, 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) 

6624 219 

29-01-1814 

Witte de B.---- Rijpma S. U. (Sijbren Ulbes) gewezen Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van 

de Schout Witte de B. van de Gemeente Witmarsum bij zijn afwezigheid enz. en dat Jong de Ruurd Ruurds wordt voorgedragen 
als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6647 14 

06-01-1816 

Witte de B. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Hondsdolheid en dat alle 

Honden in de dorpe Zurich en Cornwer vastgelegd tot nader orde, de hond waaruit de ongelukken zijn voortgekomen is door 
Bonnema Jan Jacobs te Zurich dadelijk gedood enz. jaar 1816 (1) 

6648 76 

19-02-1816 

Witte de B. Schout van de gemeente Witmarssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Kerkeraad en  Kerkvoogden van Zurich en dat den persoon van Popta H. J. behoort tot de Kerkenraad van de gecombineerde 
gemeente van Pingjum en Zurich enz. het bijgaande request is ondertekend door Popta H. J., Bonnema Jan J. en Kamstra D. jaar 

1816 (7) 

6644  810 

06-10-1815 

Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Douwma 

Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd betrekkelijk de bepoldering aan de 
Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in gebruik is verder genoemd als 

eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de 

overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen 
ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Witte de Bake Sjoerds 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) 

6070 424-34      

25-05-1821 

Witte de Bauke S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 
(3) Dossier met alle namen (15) 

6100 1192-17 

26-11-1823 

Witte de Bauke Sjoerds ---- Oneides Catrines Wassenaar Arend Gerrits en  Witte de Bauke Sjoerds zij zijn als Schatters  over 1824 

te Bolsward gedesigneerd enz. jaar 1823 (3) 

6864 60-C-22 
13-01-1825 

Witte de Bauke Sjoerds te Bolsward , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Witte de C. te Buitenpost wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

6830 18-A blz. 44 

21-01-1824 

Witte de Jacob S. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8220   1137/13, 2 

06-11-1839 

Witte de M. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, 
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 1070-8 

365-407 
28-10-1840 

Witte de M. S. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14,7>> 
27-08-1839 

Witte de M. S. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 

vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

Witte de Meindert S. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

8308 1070-8 

365-407 

28-10-1840 

Witte de S. B. te Longerhouw 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 8 27-
08-1839 

Witte de S. B. te Longerhouw 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Witte de S. J. te Sexbierum 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) 

8270 298/16 

Blauw 14 
25-03-1840 

Witte de Sybren Jetses Pietersbierum Schipper op de Hoop , jaar 1839 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Witte H. nr. 4 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) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Witte J. nr. 8 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) 

8367 551/4 

07-06-1841 
 

Witte, Johannes , Koopman en Winkelier te Harlingen.  onderwerp;  een aanklacht tegen hem  omdat hij in de societeit ROMA zig 

schandelijke en honend heeft uitgelaten over Koning Willem I o. a.d de Koning gnoemd een schurk,  een verdoemeling een 
moordenaar  enz. enz.  wordt verder genoemd, Bolman Jan Koopman van beroep, Stroband, Henricus Commissaris van Politie te 

Harlingen, Heep, Henricus Koopman, Hulst ter, Loon, Hein van, Ruiter, jaar 1841 (4) 

3576 95 
25-08-1929 

Wittema Gerrit Jan Joukes Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 schippers 
onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van 

Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Wittema H. J. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Wittema H. J. 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) 

8375 708-5_12 
20-07-1841 

Wittema H. J. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 

gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 

(6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Wittema H. J. 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) 

8211 988-3, 12 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wittema H. J. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

3576 95 
25-08-1929 

Wittema Hans Joukes Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 
schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van 

Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

8285 615-2, 12,1 
19-06-1840 

Wittema J. A. 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) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Wittema J. J. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Wittema J. P. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_12 
20-07-1841 

Wittema J. P. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 

gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 

(6) 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wittema J. P. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Wittema J. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 12,1 

19-06-1840 

Wittema J. 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 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wittema J. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8086 422/2, 34 

30-04-1838 

Wittema Jan  Franeker Schipper Trekschuitdienst, jaar 1838 

3576 83 

29-06-1829 

Wittema Jan Joukes Schipper Franeker Leeuwarden Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het 

afvaren van het laatste schip van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (2) 

3576 95 
25-08-1929 

Wittema Jouke Pieters Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 
schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van 

Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

9465 Deel 3, 9 

14-05-1859 

Wittema Jouke te Franeker, Trekschuiten en Barges van Franeker 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 1859 (8) (Concessie sinds 1824)    

6870 09-03-1825 

38-C 

Wittema Pieter Joukes Onderwerp: zijn overlijden in den dienste op 12 februari 1818 te Venlo met vermelding welk Bataillon en 

Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4) 

8159 51/2 Witteman Jan Trekschipper  Franeker op Leeuwarden, jaar 1839 



Afschrift 

15-01-1839 

8375 716-3_2b 

22-07-1841 

Witten Anthonius Lodewijk 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) 

6254 140-B-blz. 23 

17-01-1815 

Witten Pieter 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. 

6028 827 

20-11-1817 

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) 

6249 810 

03-09-1814  

Wittermans (Wettermans?) Schoolmeester en Organist te Boxum in de gemeente Marssum, met een tractement van 250 caroli 

guldens enz. enz. jaar 1814 (1) 

6255 257 
14-03-1815 

Wittermans C. J.  wordt betaald voor het Onderwijs in de Exercitie der Landstorm en tevens voor zijn functie als schoolmeester te 
Boksum, hij komt voor op een document gedetailleerde opgaven die door de Schout van Marssum gedaane uitgaven enz. enz. jaar 

1815 (2) 

6242 55                   
01-02-1814 

Wittermans C. wegens betaling voor geleverde schrijfbehoeften aan de Schout van de Gemeente Marssum enz. jaar 1814 (2) 

6251 1045 

31-10-1814 

Wittermans Carel Jacobus ---- Huber J. L. Baljuw van het 7e District in Vriesland  hij antwoord op het request van  Wittermans 

Carel Jacobus Schoolmeeester te Boxum  jaar 1814 (4) 

6385 139 
06-07-1814 

Wittermans Carel Jacobus te Marssum 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) 

8375 716-3_3B 

22-07-184 1 

Witters Anthonius Lodewijk 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Witters Anthoon Lodewijks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Witters Antoon, 67 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) 

8375 716-3_1J 

22-07-1841 

Witters Hend’k Maria 10-09-1836 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) 

6417 177 

26-04-1817 

Wittersen Theodorus 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon 

(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een 
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 

omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 

(7) 

6070 392 
15-05-1821 

Wittert N. C. hij heeft met meerdere het origineel ondertekend, het betreft een extract van de Domein Rekening van Ameland over 
het Dienstjaar 1818 Buitengewone ontvangsten van strandvondsten van diverse schepen De Goede Hoop, de Echo, de Jonge 

Willem enz. jaar 1821 (1) dossier (6) 

6855 16-A 
29-09-1824 

Witteveen  Tobias Balk Schipper (3) , jaar 1824 

5711 3 

28-08-1902 

Witteveen …. ? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken 

betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers 

die tarieven te betalen jaar 1902  (32) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Witteveen ….? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6393 156 + 187 
10-03-1815 

Witteveen A. ----  Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 18e februarij als 
Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en de Luitenant 

Sleeswijk C. gerezen is  en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als ondertekenaar 

namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de eerstgenoemde zeer driftig was 

enz. ook een Notariële verklaring  met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.   en Poppes B. adjudant bij het 8e  Bat. 

Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp.  dewelke ten huize van de Notaris Witteveen A. ook aan 

Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses  jaar 1815 (8) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Witteveen A. de weduwe te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6021 264 

22-04-1817 

Witteveen A.---- Samplonius Johannes Rommerts wonende te Lemmer huis no. 25 een verzoek van de ontvanger der belastingen 

Velde van der J. om het huis van eerstgenooemde bij executie te verkopen voor de verschuldigde lasten ten bedrage van f. 15-9-7 
die nog steeds niet aan de Deurwaarder Executant Sterkenburg J. J. enz.  door de heer Notaris Witteveen A. te Lemmer enz. jaar 

1817 (4 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Witteveen A. te Lekkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6028 810 
13-11-1817 

Witteveen B. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  
met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 



5992 826 

22-10-1814 

Witteveen B. te Heerenveen  Commissaris Generaal voor de Liquidatien met de Franse Kroon , als onderwerp een gesloten brief 

die geopend mag worden met toestemming van de vrederechter,gemerkt, La Haye 185 enz. jaar 1814 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Witteveen Barteld 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  330 

6033 276 

20-04-1818 

Witteveen Barteld staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te 

Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Heerenveen is de laatste woonplaats voor de 

gevangenis jaar 1818 (2) 

6630  1017B  

blz. 6 

22-08-1814 

Witteveen Barteld 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) 

5992 869  

31-10-1814 

Witteveen Barteld te Heerenveen  betreft de verkoop van zijn goederen ter  dekking van het tekort in zijn kas, thans gedetinerd in 

het Blokhuis te Leeuwarden  jaar 1814 (10) 

5992 936 
31-10-1814 

Witteveen Barteld te Heerenveen  betreft de verkoop van zijn goederen van de gedimitteerden Ontvanger ter dekking van het tekort 
in zijn kas te doen procedeeren enz. jaar 1814 (2) 

5993 898  

09-11-1814 

Witteveen Barteld te Heerenveen  betreft de verkoop van zijn goederen ter dekking van het tekort in zijn kas, thans gedetinerd in 

het Blokhuis te Leeuwarden  jaar 1814 (10) 

6630  1017A  
blz. 6 

22-08-1814 

Witteveen Barteld 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) 

5992 796 

10-10-1814 

Witteveen Barteld, Ontvanger particulier  een proces verbaal van verzegeling op zijn goederen wegens een kastekort van 11.728 

gulden  een stuiver en 8 penningen, als vervanger wordt genoemd Westplate Jan Adriaans enz. enz. jaar 1814 (15) 

6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Witteveen 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 

5998 318 

05-04-1815 

Witteveen Cornelis Barteldsz.----Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs 

der Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, ,    Poppe G. J., Vellinga Minne,  Witteveen Cornelis Barteldsz. ., Sloterdijk 
van Frans Canter,  Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen    jaar 1815 (2) 

6639 413 

25-04-1815 

Witteveen Cornelis---- Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant te Garijp staat vermeld in een brief van de secretaris van Staat 

voor Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij benoemd is als Schoolopziener van het vijfde 

district van Vriesland en voorgedragen als Predikant te Garijp is Witteveen Cornelis komende van Boornbergum enz. jaar 1815 (2) 

5992 796 en 797 

10-10-1814 

Witteveen Cornelis Bz. ----Westplate Jan Adriaans ----- Witteveen Barteld, Ontvanger particulier  een proces verbaal van 

verzegeling op zijn goederen wegens een kastekort van 11.728 gulden  een stuiver en 8 penningen, als vervanger wordt genoemd 

Westplate Jan Adriaans , en Nauta Ruardus, wordt ook genoemd Witteveen Cornelis Bz. En Barendsz Jacob , met de complete 
controle boekhouding, enz. enz. jaar 1814 (15) 

6856 29-A 

16-10-1824 

Witteveen Cornelis Bz.,---- Jongh de Jan Tammes te Langezwaag en Witteveen Cornelis, Bz. Te Heerenveen beide aangesteld tot 

meters van Turf in het 5e veendistrict Aengwirden, o.a. een handgeschreven brief met beider handekeningen dat de betalingen 
reeds lang hebben plaatsgehad enz. enz. jaar 1824  (4) 

6625 414 

20-03-1814 

Witteveen Cornelis het beroep van den Candidaat voornoemd  tot Predikant in de Hervormde Gemeente van Boornbergum en 

Cortehemmen zal worden gezonden naar enz. jaar 1814 (2) 

6383 59 
02-04-1814 

Witteveen Cornelis te Snikzwaag , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6282 682 

28-06-1817 

Witteveen Cornelis---- Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  Koopman te Lemmer wonende schrijft en 

ondertekend een brief aan  de Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen  dat zij van Lemsterland  ten 1e een 
somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz. enz. 2e  een somma van eenduizend caroli guldens   de 1e sedert 1811 

en de 2e sedert 1809  enz. ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris 

Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de  Provinciale deurwaarder    Vries de Egb. in , er  worden ook in genoemd Witteveen 
Cornelis Ontvanger Generaal en Schaper Lykle Jans te Oudemirdum,  Beijer J. C. ondertekend een document van de Deurwaarder 

enz. jaar 1817 (13) 

6254 188-4 
23-02-1815 

Witteveen Cornelis, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

8379 810-24 

18-08-1841 

Witteveen D.  Mr. Schoenmaker oud 29 jaar geb en wonende Heerenveen, een handgeschreven brief   met  zijn handtekening 

onderwerp: hij zou graag de functie van Tolgaarder willen hebben, jaar 1841 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Witteveen de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6850 14-A  
05-08-1824 

Witteveen de weduwe, te Lemmer een Brouwerij  --- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  met 
de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste 

roering jaar 1824 (4) 

6378 17 
06-12-1813 

Witteveen Deketh Goverd, Griffier van de Maire Wolvega , een door hem geschreven en getekende brief met als onderwerp: de 
oproeping van de Friesche Jongelingen door de Prins van Oranje enz. jaar 1813 (2) 

6401 

 

883 

14-11-1815 

Witteveen Dirk Barends te Sneek en Witteveen Folkert Johannes te Dokkum 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  als 2e Luit. bij de Inf. en laatstgenoemde bij 

de Cavalerie te worden geplaatst de 2 requesten door beide  ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de Solliciteur 

Meinsma  A. Jz. enz. jaar 1815 (4) 

8375 708-5_24 
20-07-1841 

Witteveen Doct. te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer 
W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van 

de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni enz. jaar 1841 (6) 



6040 861 

28-11-1818 

Witteveen F.  ---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris Witteveen F.  

ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en aangekomen in het huis 

van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek aan een andere ruimte 

de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook Visschersman verder 
genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Witteveen F.  ondertekend ter Ordonnantie de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de 

namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Witteveen F. (Mr.) wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8364 502-495-16 
21-05-1841 

Witteveen F. (Mr.)hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie 
van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e 

District enz. jaar 1841 (3) 

6632 1295 
21-10-1814 

Witteveen F. (of T. )  geeft namens de Armenvoogden van Niawier te kennen in  een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat 
zij op den 29e augustus op de procedures voormaals bij de Hove doch toen bij de heer Gouverneur hangende tusschen hun en de 

Armvoogden van Metslawier enz. jaar 1814 (3) 

6418 247 

12-06-1817 

Witteveen F.---- Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Grietman van Oostdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. tevens ondertekend de secretaris Witteveen F. dit document jaar 1817 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Witteveen F. C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6070 424-34      

25-05-1821 

Witteveen F. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 
(3) Dossier met alle namen (15) 

6397 662 

13-07-1815 

Witteveen F. J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 

Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6830 18-A blz. 17 

21-01-1824 

Witteveen F. J. te Lemmer 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) 

8210  958/2 211 
Bladz. 3>> 

17-09-1839 

Witteveen F. J. te Surhuizum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 

vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Witteveen F. Mr. 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) 

8375 708-5_26e 

20-07-1841 

Witteveen F. ondertekend ter Ordonnantie>>>  een document 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 (6) 

6401 
 

857 
10-10-1815 

Witteveen F. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van 
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien 

voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5 

3622 A-6  

blz. 1 + 7         
12-01-1858 

Witteveen Fokke Jans, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-3 
blz. 7 

05-01-1848 

Witteveen Fokke Joukes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  
blz. 7 

31-12-1852 

Witteveen Fokke Joukes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6386 1 

27-08-1814 

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) 

6401 
 

883 
14-11-1815 

Witteveen Folkert Johannes---- Witteveen Dirk Barends te Sneek en Witteveen Folkert Johannes te Dokkum 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  als 2e 
Luit. bij de Inf. en laatstgenoemde bij de Cavalerie te worden geplaatst de 2 requesten door beide  ondertekend is ook aanwezig en 

mede ondertekend door de Solliciteur Meinsma  A. Jz. enz. jaar 1815 (4) 

8350 175/27-10 

21-02-1841 

Witteveen Frederik (Mr. Secretaris en Ontvanger wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij 
Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6) 

8350 175/27-23 

21-02-1841 

Witteveen Frederik (Mr.) Secretaris en Ontvanger wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser 

Polder in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks 
Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., ondertekend dit document jaar 1841 (6) 



6035 445 

16-06-1818 

Witteveen Frederik Cornelis---- Witteveen Jouwerd Fredrik te Lemmer, aannemer, betreft het werk van het aanleggen ener 

steenglooying langs de zeeweringen te Stavoren enz. enz. voor fl. 2750.= met als borgen gesteld Siedses Gerben Sieds te Stavoren 

en Witteveen Frederik Cornelis te Lemmer enz. enz. jaar 1818 (3) 

6395 423 
03-05-1815 

Witteveen Frederik, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren 
van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Witteveen Gerrit,  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) 

6034 398 
30-05-1818 

Witteveen H. Wybes 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Witteveen Hans Wiebes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-34      

25-05-1821 

Witteveen Hans Wiebes 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Witteveen Hans Wybes, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Witteveen Henderik L. 3 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Witteveen Hendrik Lubbert is 87 Surhuizum 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Witteveen J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 
(3) 

6863 1-A 

26-12-1824 

Witteveen J.  jaar 1824 (een verzoek door zijn schoonzoon voor verlof ) i.v.m. overlijden genoemde, jaar 1824 (2) 

5988 511a 
27-06-1814 

Witteveen J.  Vrederegter van het Canton Dockum, hij wordt benoemd en aangesteld als Regulateur van de Belasting in 
desuccessie van Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd i.p.v. With de F. hij heeft zig geëxcuseerd voor de post van regulateur 

op de enz. jaar 1814 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Witteveen J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 
beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6286 48, 47-a 

30-01-1818 

Witteveen J.---- Bergsma J. C., Dijkgraaf  een ambtelijk stuk betreffende lastgeving  aan de Dijkssecretaris enz. ondertekend door 

de Secretaris Liquidateur van et voormalige district Oostdongeradeel Witteveen J. enz. jaar 1818 (2) 

6252 1179-84 
08-11-1813 

Witteveen J. betaald wegens ontvangen Patenten, hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  gemaakt door Witteveen 
Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van 

Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Witteveen J. C. te Snikzwaag wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om 

vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

6257 495 

26-05-1815 

Witteveen J.---- Doeken Ype te Dockum het betreft zijn request wat ingediend was en dat hij wel bekend is bij Witteveen J. 

Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel enz. jaar 1815 (2) 

6081 416 

23-04-1822 

Witteveen J. F of des zelfs erfgenaam voor het onderhoud van de z.g.n. Statendijk enz. enz. jaar 1822 (1) 

6625  331 

03-03-1814 

Witteveen J. F. 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) 

6248 

 

 

733   

31-08-1814 

  

Witteveen J. F. 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) 

6249 

 

907 

23-09-1814 

Witteveen J. F. 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) 

6247 617-bis 

14-07-1814  

Witteveen J. F. 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) 

5991 703 
09-09-1814 

Witteveen J. F.---- Vries de Jan Geeles Meesterknecht in de Branderij van Witteveen J. F. en tevens Tapper in de Gemeente 
Lemmer hij geene zwarigheid maakte om te zweren wat de Impost van de lande betrof derwijl men die onmogelijk ez. enz. jaar 

1814 (2) 

5984 95 
08-02-1814 

Witteveen J. F.,    neemt aan de door  de directeur van Waterstaat aanbestede diverse reparaties aan waterwerken. Jaar 1814 (2) 

6872 01-04-1825 

1-A 

Witteveen J.---- Gratama Hendrik hij is aangesteld als Vrederegter in het Kanton Dokkum in plaats van Witteveen J. die overleden 

is. Jaar 1825 (3) 

6070 424-33      
25-05-1821 

Witteveen 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) 

6286 48, 47-a 
30-01-1818 

Witteveen J.---- Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester  te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende  en Blom Hans Hanzes senior 
schoolmeester te Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen  te Ee aldaar wonende  en Herberg van 

der Take Pieters, Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en Blom Hans Hanzes junior, 



Schoolmeester te Morra schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den jare 1811zijn geweest Dorpsregter in 

Oosdongeradeel  enwel ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd  bij 

de heer Witteveen J. als Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2) 

5995 56 
21-01-1815 

Witteveen J.---- Jongsma E. Regelateur te Leeuwarden en  Witteveen J. te Dokkum, Onderwerp; ontvanger, recht op successie  
betreffende het overlijden van Gerroltsma Simon, overl. te Kollum en omtrent zijn woon en verblijfplaatsen in zijn leven,  enz. enz. 

jaar 1815 (6) 

5673 

 

111, Blz.  9 

22-03-1900 

Witteveen J. N. ----Graaf de Petrus te Murmerwoude een verklaring van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door 

Witteveen J. N. als waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot 
“Sophia” geen vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (1) 

5673 

 

111, Blz.  8 

29-03-1900 

Witteveen J. N. ----Jong de Hans. te Leeuwarden een verklaring van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door Witteveen 

J. N. als waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot “Dokkum I” 
geen vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (1) 

5673 

 

111, Blz.  7 

15-03-1900 

Witteveen J. N. ----Jong de Hans. te Murmerwoudeeen verklaring van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door 

Witteveen J. N. als waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot 
“Dokkum I” geen vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (1) 

5673 

 

111, Blz.  6 

15-03-1900 

Witteveen J. N. ----Knevelman F. te Leeuwarden een verklaring van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door Witteveen 

J. N. als waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot “Dokkum II” 

geen vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (1) 

5986 238 

01-04-1814 

Witteveen J. 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 hij borg staat  enz.  jaar 1814 (5) 

5664 A.1 

27-04-1911 

Witteveen J. Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 1 

01-04-1910 

Witteveen J. Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6830 18-A blz. 16 

21-01-1824 

Witteveen J. T. de weduwe te Lemmer 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) 

8280 517-11,  
34-35, 39 

19-05-1840 

Witteveen J. T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 

Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel 

over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 
ca. 1000 namen (69) 

6034 398 

30-05-1818 

Witteveen J. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 

06-02-1824 

Witteveen J. te Dokkum, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 17 
06-02-1824 

Witteveen J. te Dokkum, 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 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Witteveen J. te Dokkum: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 

1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6252 1179-61 

08-11-1813 

Witteveen J. wegens levering van een kist en Fransche portkosten der Hypotheekboeken,  hij komt voor  op de Rekening van 

Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen,  gemaakt door Witteveen 

Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van 
Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6280 340 

18-03-1817   

Witteveen J. wordt genoemd in: Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters 

Landbouwer onder den Dorpe Morrha, Douma Jelle Ypes  Landbouwer onder den Dorpe Morrha en Kleffens van Paulus 

Theodorus Predikant zij schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld 
tegoed hebben van het gewezen district van Oostdongeradeel doordat zij ten behoeve van enz. enz. en dat de schulden zijn 

overgenomen door het Dijkbestuur van  Oostdongeradeel en dat zij nog interest tegoed hebben enz. er wordt ook beschreven 

hoeveel de bedragen zijn enz. jaar 1817 ( 2) 

8211 981/1 

24-09-1839 

Witteveen Jacobus Weerman---- Weerman Witteveen Jacobus, Teekenaar van de Provinciale Bewaring er is hem geen tracement 

toegekend  vanaf 8 mei jl. maar dat enz. jaar 1839 (2) 

6049 575 

16-08-1819 

Witteveen Jan betreft zijn request aan de Koning en zijn zaak is nu bij het Collegie van Land-Drost en Assessoren dezaer provincie 

(Vriesland) enz. jaar 1819 (1) 

6849 12-A 

21-07-1824 

Witteveen Jan neemt voor 3 weken de post als  ontvanger der belastingen te Witmarssum waar jaar 1824 (3) 

8225  1253-13, 16 

10-12-1839 

Witteveen Joseph Kornelis te Haskerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte 

en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van 
Friesland (86) 

6383 59 

02-04-1814 

Witteveen Joseph te Snikzwaag , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6302 165 

10-10-1822 

Witteveen Joseph Tjebbes , één der hoofden Huisgezinnen, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van 

de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs  enz. 

jaar 1823 (7) 



6081 366 

11-04-1822 

Witteveen Joumer , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton 

Dokkum, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6025 506 

25-07-1817 

Witteveen Jouwerd Frederik te Lemmer wonende aanneemer van  reparatieen aan de haven enz. enz. voor een somma van fl. 940 

zijn borgen zijn Siedjes Gerben J. en Fekkes Anne te Hindelopen jaar 1817 (3) 

6035 445 
16-06-1818 

Witteveen Jouwerd Fredrik te Lemmer, aannemer, betreft het werk van het aanleggen ener steenglooying langs de zeeweringen te 
Stavoren enz. enz. voor fl. 2750.= met als borgen gesteld Siedses Gerben Sieds te Stavoren en Witteveen Frederik Cornelis te 

Lemmer enz. enz. jaar 1818 (3) 

6008 82 blz. 2 
03-02-1816 

Witteveen Jouwersz 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) 

6013 401-a 

09-07-1816 

Witteveen Jouwert    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6865 10-3A 

14-01-1825 

Witteveen Jouwert † 25-12-1824 Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4) 

6872 05-04-1825 
6-A 

Witteveen Jouwert---- 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) 

6629 842 

01-07-1814 

Witteveen Jouwert benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 

Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke 

Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6044 206 

31-03-1819 

Witteveen Jouwert F. , 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) 

6072 560 
12-07-1821 

Witteveen Jouwert Frederik---- Hottinga Pieter Ybes  Huisman in de Lemmer  pacht van de staat  in kwaliteit door Wijndels 
DavidGeorge een contract ter verpachting van een stuk land genaamd  de Zandbanken  bij de Lemserhaven enz. enz. op de zelfde 

voorwaarden als de vorige pachter  Witteveen Jouwert Frederik die overleden is enz.  jaar 1821 (3) 

6622 2066 
12-12-1813 

Witteveen Jouwert Frederik---- Rengers L. J. J.  Maire van Lemmer in een door hem geschreven en getekende brief hij wil 
ontheven worden van zijn functie omdat hij naar elders vertrekt enz. en hij beveelt aan in een door hem geschreven en getekende 

brief vindt hij als bekwaamst voor een  functie in het Gemeente  Bestuur de heeren Witteveen Jouwert Frederik,  Monsma Willem, 

Fortuin Karst Dirks, Veen van Douwe Tijmes en Ruiter de Poppe enz. Jaar 1813 (2)    

6038 662 
08-09-1818 

Witteveen Jouwert Frederik---- Siedses Gerben S. , aannemer van het werk ener steenglooing langs de Zeeweringen te Stavoren, 
maar zijn prijs van fl. 2400,= is te hoog bevonden en het is gegaan naar Witteveen Jouwert Frederik voor de som van fl. 2200.= 

jaar 1818 (2) 

6385 27 
27-06-1814 

Witteveen Jouwert Frederiks, AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer  schrijft dat hij 
heeft zig zeer oproerig gedragen  wat uit het proceaverbaal zal blijken omdat hij zeker wil om in deze klasse als officier enz. hij 

heeft ook getragd een sekere Tendemans Meinze Klein Horlogie reparateur en één zijner knechts Vries de Jan Geles op te dringen 

bij de 5e Compagnie tot officier  enz. enz. wetende dat alles dan in de war zal lopen maar wij dragen voor tot Capitein Heur le H. 
en tot 1e Luitenant Daverveld van ….? Tot 2e Luitenant Buwalda C. enz. enz. jaar 1814 (10) 

6026 602 

04-09-1817 

Witteveen Jouwert Fredrik te Lemmer,  hij neemt aan de herstellinging paalwerk te Tacozijl voor fl. 920 zijn borgen zijn Fekkes 

Anne te Hindelopen en Minses Jan Minses aan de Lemmer jaar 1817 (4) 

6058 323  
04-05-1820 

Witteveen Jouwert Fredriks---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door 
hem ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend 

Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende de geborgen goederen 

enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren Sude 
Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei de 

Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede Notaris 

Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip 
van Berend Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een 

somma van f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8) 

6027 718-a 
14-10-1817 

Witteveen Jouwert 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) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Witteveen Jouwert----- 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) 

6049 548 
07-08-1819 

Witteveen Jouwert 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) 

6018 38-A, 4 

14-01-1817 

Witteveen Jouwert 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) 

5982 1778 a, b 

27-12-1813 

Witteveen Jouwert komt voor in een document betreffende een ambtelijk stuk betreffende   het verlaten kantoor van Missing 

Leopold voorheen Registrateur en debiteant der zegels voor het Fransche Keizerrijk enz.  gehouden ten huize van Lodema 
Johannas (Rentenier) enz. en van welke gezegelde papieren wij enz. wordt ook genoemd Gennip van ….? jaar 1813 (6)  

6866 25-01-1825 

13-A 

Witteveen Jouwert Mr. Onderwerp: een lijst met een viertal namen van voordracht ter vervulling van de post als Vrederechter te 

Dockum door het overlijden van Mr. Jouwert Witteveen enz. jaar 1825 (3) 

6252 1179-5 
08-11-1813 

Witteveen Jouwert ----Rekening van 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) 

6870 10-03-1825 

7-B 
  

Witteveen Jouwert---- 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) 



6383 89      

23-04-1814 

Witteveen Jouwert te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6052 793 
05-11-1819 

Witteveen Jouwert te Dokkum , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met 
zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Witteveen Jouwert te Dokkum , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met 

zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6042 44-A 
20-01-1819 

Witteveen Jouwert te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 
zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 

11-04-1820 

Witteveen Jouwert te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-B 
12-07-1820 

Witteveen Jouwert te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 
zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 

23-01-1821 

Witteveen Jouwert te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 
 

285-B + C 
10-04-1821 

Witteveen Jouwert te Dokkum 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) 

6072 549-A 

10-07-1821 

Witteveen Jouwert te Dokkum 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) 

6075 771 

11-10-1821 

Witteveen Jouwert te Dokkum 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) 

6078 35 

09-01-1822 

Witteveen Jouwert te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractementen over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6045 238 
13-04-1819 

Witteveen Jouwert te Dokkum,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 
zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Witteveen Jouwert te Dokkum, 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) 

6019 81 blz. 15, 
59, 60 

05-02-1817 

Witteveen Jouwert Vrederegter lid van het Canton Dockum, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   
Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  

Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen 

wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor 
Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. 

enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6024 437-b 
08-07-1817 

Witteveen Jouwert Vrederegter te Dokkum, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in 
het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 

1817 (6) 

6386 1 

27-08-1814 

Witteveen Jouwert---- 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) 

6087 950 
15-10-1822 

Witteveen Jouwert 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) 

6021 252, 1, 5-6  

+ 11-12 

17-04-1817 

Witteveen Jouwert wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 

Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe 

betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18)   
 

6839 4-A blz. 2 

06-04-1824 

Witteveen Jouwert 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 

6033 263-c 

15-04-1818 

Witteveen Jouwert,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4) 

6102 43-B 

12-01-1824 

Witteveen Jouwert,  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) 

6252 1179-7 en 11 

en 12 
08-11-1813 

Witteveen Jouwert, hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris 

Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den 
laatsten Juli 1813 jaar 1814 (8) dossier (88) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Witteveen Jouwert, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6063 703 
11-10-1820 

Witteveen Jouwert, 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) 

6090 42 

14-01-1823 

Witteveen Jouwert, 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)   

6093 299 

11-04-1823 

Witteveen Jouwert, 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)   

6096 609 

07-07-1823 

Witteveen Jouwert, 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)   

6099 1016 

14-10-1823 

Witteveen Jouwert, 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)   



6039 771-c 

16-10-1818 

Witteveen Jouwert, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Witteveen Jouwert, 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Witteveen Kornelis gehuwd met Steege ter Albertha Hendrina, 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) 

6397 662 

13-07-1815 

Witteveen L. B?. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 
Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 
17-07-1839 

Witteveen L. W. te Drogeham 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Witteveen L. Wibo 810 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) 

6418 248-C 1e bat  

11e  blz. 
Nom. Staat 

09-06-1817 

Witteveen Lammert * Surhuisterveen 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) 

6418 248-b 1e bat 

4e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Witteveen Lammert 481 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) 

6418 248-DD  
6e Compag. 

4e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Witteveen Lammert staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 

een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Witteveen Lammert Willems te Drogeham 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) 

8280 526-1, 26,4 

22-05-1840 

Witteveen M. J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Witteveen Oedze Willems 429 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Witteveen P. T. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 
woonplaats, jaar 1818 (2) 

8386 949/24 

20-09-1841 

Witteveen P. te Lemmer, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  

in de Grietenij Lemsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 
(3) 

6060 480 

06-07-1820 

Witteveen Pieter F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6301 463 
25-09-1822   

Witteveen Pieter Tjebbes te Akmarijp beklaagd zig  in een request over te hoge aanslag van em in de Personele Belasting want dat 
hij van Terkaple naar Akmarijp is verhuisd enz. enz. jaar 1822 (3) 

9180 420 

05-03-1915 

Witteveen Rein,  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) 

8280 526-1, 24 
22-05-1840 

Witteveen S. H. te Lemsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8218 1099/3           
26-10-1839 

Witteveen S., 34 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) 

6630  1017B  
blz. 2 

22-08-1814 

Witteveen Sijbrand 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) 

6630  1017A  

blz. 2 

22-08-1814 

Witteveen Sijbrand 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Witteveen T. C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Witteveen T. C. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal 



van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot 

vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Witteveen T. C. te Joure hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 
woonplaats, jaar 1818 (2) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Witteveen T. C. te Snikzwaag wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om 

vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

8220   1137/13, 2 

06-11-1839 

Witteveen T. J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, 

jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8210  958/2 211 
Bladz. 2 

17-09-1839 

Witteveen T. J. te Drogeham, 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) 

8308 1070-8 
365-407 

28-10-1840 

Witteveen T. J. te Hieslum  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) 

8210 966/7 en 

881/14, 8 

27-08-1839 

Witteveen T. J. te Hieslum 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) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Witteveen te Sneek als uitvoerder 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Witteveen Tjebbe C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

3698 A-20 
08-10-1828 

Witteveen Tjipkes Antje , 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) 

6862 5-A  

16-12-1824 

Witteveen Tobias  te Balk, heeft en procesverbaal te Haarlem gehad,  en woont nu te Haarlem, jaar 1824 (2) 

6857 35 
26-10-1824 

Witteveen Tobias Koopman te Balk/Leeuwarden ,  hij heeft te Haarlrm een bekeuring gehad, jaar 1824 (3) 

6865 22-A 

20-01-1825 

Witteveen Tobias te Balk maar thans te Haarlem wonende onderwerp een boete van fl. 36 van 11-11-1823, jaar 1825 (3) 

6867 12-02-1825 
21-C 

Witteveen Tobias van beroep Schipper wonende te Balk  Onderwerp: een Procesverbaal van Bekeuring ten zake dat hij niet 
gepatenteerd is als Koopman  echter dit beroep wel te Haarlem heeft uitgeoefend enz. jaar 1825 (4) 

9181  2110 

08-12-1915 

Witteveen Tobias,  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) 

9185 1612 

05-12 1917 

Witteveen Ulbe, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

8386 949/18 

20-09-1841 

Witteveen W. E ?. te Sneek, 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 Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Witteveen W. E. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel 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) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Witteveen W. E. te Sneek staat als uitvoerder van 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Witteveen W. E. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele 

provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wijmbrit- 

      seradeel 

 

Witteveen W. E. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Witteveen W. E. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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) 

8285 615-2, 42-1 

19-06-1840 

Witteveen W. E. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  
in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 34 

22-05-1840 

Witteveen W. E. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Witteveen W. E. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Witteveen W. E. te Sneek 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 Hennaarderadeel zijn 

ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 
(4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Witteveen W. E. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd 

is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is 
enz. jaar 1840 (5) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Witteveen W. E. te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als 
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/29 

20-09-1841 

Witteveen W. E. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 
1841 (3) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Witteveen W. E. te Sneek, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 

Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en 

gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/6-4 

00-00-1841 

Witteveen W. E. te Sneek, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten 

van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn 

woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant 
(Ontvanger) jaar 1841 (5) 

5993 958-A 

26-11-1814 

Witteveen W. G.  ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem 

ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen 

die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum 
woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van 

de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha 

Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , 
Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen 

W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar 

het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te 
Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

8375 708-5_18 

20-07-1841 

Witteveen W. K.  te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) 

Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni 

enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Witteveen W. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Grietenij Hennaarderadeel 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Witteveen W. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Witteveen W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Rauwer- 
       derhem  

Witteveen W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Witteveen W. te Sneek 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 Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

3698 A-20 

08-10-1828 

Witteveen Wietze Atzes , 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) 

8384 911/11 
14-09-1841 

Witteveen Willem E. Koopman en Grossier te Sneek  hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen 
naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag(dossier 21) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Witteveen Willem Lammerts 481 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Witteveld Hendrik 407 Havelte is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6036 493-C 
13-07-1818 

Witteven Jouwert te Dokkkum 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) 

5984 103 

08-02-1814 

Witting J. D. (Wisting ?) .---- 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) 



6271 574-9 

06-07-1816 

Witveen Jan Fokkes, 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) 

5673 
 

133 
09-05-1904 

Witvoet J., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende brief, 
dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart brengen 

van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met 

ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover  ook 
diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook 

wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie 

Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te 
Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang 

te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma 

W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., 
Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch 

v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch 

Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 1904 (21) 

9187 1114 

07-08-1918 

Witvoet Roelof, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8375 708-5_6 

20-07-1841 

Witz de D. P. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. 

A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

6631  1076 
02-09-1814 

Witz de F. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Witzelaar Daniel, 20 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) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Witzes B. te Oostrum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 

de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 
(3) 

6397 694 

29-07-1815 

Witzinger 1e Luitenant van de Art. te velde is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 

navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert 
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Witzlen  Johan Jacobs is bij de Oost Indische  troepen, vertrokken 19 Mei  1823 met het Schip de Fany jaar 1825 (1) 

6634  1525 

08-12-1814 

Wiuldeboer Pijter Aents, 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) 

6254 126-1 
16-01-1815 

Wobbe Wygers Stoelwinder, wegens het winden van stoelen in de kerk te Burum, Rekening en verantwoording van het 
Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de 

Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

6625 416+417 
20-03-1814 

Wobbes Folkert Jans---- Veenstra Goitze Lourens en Symon Thijsens de Vries in functie als arm voogden van Surhuisterveen 
ondertekenden een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  betreffende de Provisionele 

alimentatie van Wobbes Folkert Jans te Grootegast voor onbepaalde tijd afgegeven op 11 april 1809 enz.  Jaar 1814 (5) 

9180 42 

07-01-1915 

Wobbes Jannes,  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) 

6628 811 

08-05-1814 

Wobbes Willem  staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van 

den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van 

Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus). , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, 
Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde 

geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

3698 B-12 

27-02-1832 

 Wobma Aaltje Tjepkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

8386 949/18 

20-09-1841 

Wobma B. J. te Welsrijp,  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 Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Wobma C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-33      
25-05-1821 

Wobma C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 

6078 95-4 
25-01-1822 

Wobma Cornelis Reitzes te Anjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2) 

8220   1137/9, 1 

06-11-1839 

Wobma Grietje K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, 

jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

3698 B-12 

27-02-1832 

Wobma Hotze Tjepkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

8308 1070-8 
732-754 

Wobma J. J. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 



28-10-1840 Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

5664 274-a, 25 

28-02-1918 

Wobma Joh. Menaldum Schip de Menaldum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 25 
27-02-1917 

Wobma Joh. Menaldum Schip de Menaldum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6047 379 

03-06-1819 

Wobma K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Wobma K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6264 1183 

07-12-1815 

Wobma K. R. hij is Dijksgedeputeerde van Oostdongeradeel  en was op aanzegging van den Dijkgraaf  om 10 uur ten huize van  

Keuning Pijter Wybes   waar echter de heer Dijkgraaf absent bleef  ofschoon deze zig te Dockum bevond  en dat hij aan het de 
ontvanger van het dijksbestuur een bedrag schuldig is van  achtduizend gulden en de ondergetekende verzoeken de Gouveneur dan 

ook deze Dijkgraaf te dwingen enz. enz. jaar 1815 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Wobma K. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6089 1194  blz. 4      

23-12-1822 

Wobma Kornelis Reitzes te Anjum 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) 

8308 1070-8 

732-754 

28-10-1840 

Wobma P. J. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 9>> 
27-08-1839 

Wobma P. J. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8210  958/2 211 

Bladz. 6 
17-09-1839 

Wobma P. K. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt 
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Wobma Pieter Cornelis 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) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Wobma Pieter Cornelis wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 

platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 
van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8220   1137/9, 1 

06-11-1839 

Wobma Pieter K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, 
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

8350 175/27-23 

21-02-1841 

Wobma Pieter Kornelis, Ordinarisgedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser 

Polder in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks 

Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6) 

6385 138 

06-07-1814 

Wobma Pieter te Anjum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in 

het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

8210 966/7 en 

881/14, 10 
27-08-1839 

Wobma T. J. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 

vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6264 1149- 6 
21-11-1815 

Wobma Thomas Jelte 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) 

3698 B-12 

27-02-1832 

Wobma Tjepke 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 (6) 

6030 15 

07-01-1818 

Wobma.------ 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)               

6709 36 deel 1 
blz. 5 

16-01-1822 

Woelderen van H. W. te ’s Heerenberg 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

7 
16-01-1822 

Woelderen van H. W. te ’s Heerenberg, 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) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Woelinga D. te Damwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Woelinga de weduwe te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus 
Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid 

in kannen enz. jaar 1841 (6) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Woelinga de weduwe te Damwoude 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Woelinga de weduwe te Damwoude 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) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Woelinga de weduwe 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) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Woelinga Douwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6257 410-7 
28-04-1815 

Woelinga Pieter, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6060 480 
06-07-1820 

Woerde Jr. Spyart de, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Woerdel de Spyart  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

5995 37 
14-01-1815 

Woerden, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge 
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 

1815  (12) 

6841 6-A 
27-04-1824 

Woerman Henricus, beroeping als Predikant te Nederhorst den Berg en Harlingen jaar 1824  (4) 

6424 584 

02-12-1817 

Woestijne H. 9. is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Woestijne van Hendrik 339 Workum 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) 

8384 921/12 

17-09-1841 

Woff  J. G.  Onderwerp; verpleegkosten van deze vreemdeling jaar 1841 (2)   

8380 835-4 

05-07-1841 

Woffels L. te Workum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en 

Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Wohlivend (Wohlwend?) Ulrich Geb. Steinwald (De), laatst gewoond hebbende te Breda. Fourier Overleden te Weltevreden  
1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6083 544 

06-06-1822 

Wolbartius Jan  (Commissaris van het Vheer van Franeker op Leeuwarden)---- komt voor op een staat der kandidaten voor de post 

van Distributeur der Brieven te Franeker wegens het overlijden van Verwey W. enz. jaar 1822 (3) 

8214  1027/16 
bl. 2 nr. 364 

07-10-1839 

Wolda ….? de weduwe wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van 
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Wolda Albertus, 935 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) 

6422 473 
07-10-1817 

Wolda Geert  Jans 425 en Tjalleberd 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Wolda Geert Jans 425 Tjalleberd 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Vrouwen 

Crimineel 
26-03-1824 

Wolda Geertje F., 247 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) 

6087 948-4 
11-10-1827 

Wolda Geertje Jans 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) 

6418 248-A  

 3e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Wolde de Albert Jans * Noordwolde 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Wolde de Albert Jans 378 Noordwolde 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Wolde de Albert Jans 717 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) 

6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Wolde de Albert Jans 717 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind 

van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

8350 169-1 
18-02-1841 

Wolde de J. S. te Nijehaske heeft tot heden nog nietb voldaan aan het Dwangschrift d.d. 25 januari j.l.  en de Ontvanger wil hem 
vervolgen enz. jaar 1841 (2) 

8361 426-1 

01-05-1841 

Wolde de Jan Siezes een aantekening van de Ontvanger der Registratie te Heerenveen dat er nog geen betaling enz. jaar 1841 (2) 

9180 420 
05-03-1915 

Wolde teJan,  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) 

9181 1709 

27-09-1915 

Wolde ten Bauke 28 jaar wonende te Groningen, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking 

van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

9181 2030 
25-11-1915 

Wolde ten Bouke te Groningen, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9414 187             

21-07-1914  

Wolde ten Bouke te Venlo, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in 

de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) 
dossier (8) 

5997 285 

25-03-1815 

Wolde ten F. Y. hij ondertekend een document als zetter der bealstingen betreffende dat de zetters voor het meerendeel gemeene en 

geensinds de gegoedste ingezetenne zijnde en geen dagloners voor hunne werkzaamheden enz. enz. jaar 1815 (2) 

6630  1017B  
blz. 1 

22-08-1814 

Wolde ten Geert IJzaks 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) 

6630  1017A  
blz. 1 

22-08-1814 

Wolde ten Geert IJzaks 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 23 

20-01-1840 

Wolde ten Jan Steffens 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) 

6630  1017B 
 blz. 3 

22-08-1814 

Wolde ten Jannis IJzaks 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) 

6630  1017A 

 blz. 3 

22-08-1814 

Wolde ten Jannis IJzaks 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) 

6630  1017B  

blz. 2 
22-08-1814 

Wolde ten Lieuwe Jannis 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) 

6630  1017A  

blz. 2 
22-08-1814 

Wolde ten Lieuwe Jannis 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) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Wolde ten Lijkel Geerts, 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) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Wolde ten Lykel Geerts, 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) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Wolde ten Lykel Geerts, 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) 

5675 30-2 

06-05-1915 

Wolde ten R. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen  dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de 

Twee  Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek, jaar 1915  (3) 

5675 30 
06-05-1915 

Wolde ten R. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de 
Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- 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) 

6630  1017A  
blz. 3 

22-08-1814 

Wolde ten Saake IJzaks 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) 



6630  1017B  

blz. 3 

22-08-1814 

Wolde ten Sake IJzaks 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) 

3701 1-C 

blz. 5 

01-03-1839 

Wolde ten Trijntje Lijkles te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in 

de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) 
dossier (8) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Wolde ten Trijntje Lykels, 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) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Wolde ten Trijntjen Lykels, 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) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Wolde ten Trintje Lykels, 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) 

9191 1016 
05-08-1920 

Woldring Jacob Jan Voorzitter Woningbouwvereniging Kollumerland---- aanvraag verguning tot bouw dubbele woning perceel 
kadastraal Kollum sectie D, no. 1739 (vroeger 1731) en twee uitgangen naar de rijksweg Kollum naar Stroobos met getekende 

kaart, (Blauwdruk) en een brief met beider handtekening,  jaar 1920 (10) 

9186 695 
31-05-1918  

Woldringh (J. J. (Jacob Jan) benoemd als Burgemeester van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1918 (1) 

9187 703 

01-06-1918 

Woldringh (J. J. (Jacob Jan) gaat over zijn benoeming tot Burgemeester van Kollumerland jaar 1918 (2) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Woldringh ….? te Eindhoven, 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) 

9183 975 

15-06-1916 

Woldringh Jacob Jan Voorzitter, en  Land Johannes Secretaris van de Woningbouwvereeniging Kollumerland   verzoekt 

vergunning tot het maken van een uitweg op zijn ineigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kollum enz. enz. ,voor hun 
huurder  met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, en op de aanvraag beider 

handtekeningen  jaar 1916 (10) 

9180 42 
07-01-1915 

Wolf Clemens Heinrich Joseph,  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) 

9184 27 

08-01-1917 

Wolf Clemens Heinrich Joseph, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9186 10 
03-01-1918 

Wolf Clemens Heinrich Joseph, 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) 

9181  2110 
08-12-1915 

Wolf Clemens Henrich Joseph,  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) 

9180 1398 

29-07-1915 

Wolf de F. te Sneek hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het  dempen van een sloot  , 

met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (10) 

6277 30-15 
09-01-1817 

Wolf de Foeke F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6838 7-A bijl.2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Wolf de Gerlof B., 109 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) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Wolf de Gerlof B., 187 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Wolf de Hendrik P., 269 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 11 

22-01-1818 

Wolf de J. H. te Oosthuizen Gecommitteerde 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) 

6671 54 
 blz. 15 

22-01-1818 

Wolf de J. H. te Oosthuizen Predikant Classis van Edam 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) 

6671 54 blz. 7 

22-01-1818 

Wolf de J. H. te Oosthuizen 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) 

6683 2 deel 2, 11 

04-01-1819 

Wolf de J. H. te Oosthuizen 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) 



6101 1311  

16-12-1823 

Wolf de Jan Tjittes de weduwe te Abbega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 

Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 

hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

8364 494-13 
21-05-1841 

Wolf de Johannes Philippus hij heeft met request verzocht om ontslag uit de Bedelaars kolonie Ommerschans maar er bestaan geen 
termen om aan het ontslag te voldoen enz. jaar 1841 (4) 

8285 627-4 

22-06-1840 

Wolf de Johannes Philippus wordt vermeld in een document Opzending van Bedelaars/Kolonisten naar de Ommerschans enz. jaar 

1840 (4) 

6383 130 
10-05-1814 

Wolf de P. J.  van beroep Kleedmaker, hij krijgt bericht om ten spoedigste de gebreken aan kledingstukken ter gebruik van het 
Bataillon te repareren enz. jaar 1814 (1) 

8210 966/7 en 

881/14, 10 

27-08-1839 

Wolf de T. J. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8224 1232-5 

01-12-1839 

Wolf de Titte E. 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) 

8217 1083/2, 13 

22-10-1839 

Wolf de Tjitte E. 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Wolf de Willem J., 51 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) 

6009 182 
15-03-1816 

Wolf de Willem Johannes Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Wolf de Willem, 28 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 8 
04-01-1819 

Wolf de….? voor de Classis van Edam tot Classificaal Gecommitteerde 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) 

6840 36-A  
blz. 30 

22-04-1824 

Wolf Fredrik Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

9183 1454 

07-10-1916 

Wolf Gerhard B. O. , Komt voor op een  document  (blz.1)  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) 

9185 1312 
05-10-1917 

Wolf Gerhard Bernard Otto,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9181 1751 

06-10-1915 

Wolf Gerhard Bernard Otto,  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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Wolf Gerhard Bernard Otto, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6094 437 

27-05-1823   

Wolf Hartog bezittende de 3e rang van School Onderwijzer is aangesteld te Roordahuizum wordt ook in vermeld Romar P. J.  te 

Franeker als schoolopziener  enz. jaar 1823 (1) 

6097 708 
01-08-1823    

Wolf Hartog hij is benoemd als schoolonderwijzer te Roordahuizumen heeft zijn functie op 28 juli aanvaard enz. jaar 1823 (1) 

6254 140-A blz.43 

17-01-1815 

Wolf Levij  , uit een huis en een kamer in de St. Jacobstraat ,  wordt vermeld als debiteur van Grote 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. 

6383 93     

23-04-1814 

Wolf Levy B. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6419 285 
30-06-1817 

Wolf Nicolas 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) 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Wolf v.d. Daniël is bij de Oost Indische  troepen, vertrokken 6 Sept. 1823 met het Schip de Rotterdams Welvaren jaar 1825 (1) 

9921 27 
20-10-1882 

Wolf van der G. Gemeenteveldwachter te Makkinga gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 
Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. zie ook genealogie van der Wolf 

http://altijdstrijdvaardig.nl jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6401 
 

860-1-3+4 
31-10-1815 

Wolferts Lodewijk 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) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Wolferts Lodewijk 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) 

http://altijdstrijdvaardig.nl/


6390 123 

27-12-1814 

Wolferts Lodewijk---- Stoffels Symon te Workum is benoemd tot 1e Luitenant bij de 6e Comp. van het 6e Batt. Landstorm blijkt 

in dit Arr. Sneek overleden te zijn  en wordt deze post aan de manen van de Landstorm voorgedragen en door hen aangenomen de 

heer Wolferts Lodewijk wonende te Workum enz. jaar 1814 (1) 

8280 526-1, 41 
22-05-1840 

Wolfes L. 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) 

8380 820-14 
20-08-1841 

Wolff  Johann Georg staat vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) de Grietman van 
Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende verpleegkosten voor hem als vreemdeling, jaar 1841 

(4) 

6397 670 
15-06-1815 

Wolff 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 6   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) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Wolff Barend Geb. Bamsfeld(?), laatst gewoond hebbende te Leiden. Korporaal25-5-1836 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) 

6051 735 

11-10-1819 

Wolff de Cornelia weduwe van Kops Willem Philip  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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Wolff de J. H. te Oosthuizen, 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) 

8375 716-3_2d 
22-07-184 1 

Wolff de Joh’s Philippus Sneek 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) 

8375 716-3_3F 

22-07-184 1 

Wolff de Johannes Philips, Hoorn is de plaats van waar opgezonden en Sneek 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Wolff de Pieter Cornelis 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    180 

8308 1070-8 

21-63 

28-10-1840 

Wolff de T. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal 

van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot 

vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6048 519 

28-07-1819 

Wolff E. T. D. , hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen tusschen de 

steden Workum en  Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs ten enemaal 
verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7) 

8308 1062-12 

24-10-1840 

Wolff Johann Georg, een verklaring dat hij nog steeds onder Geneeskundige behandeling is  enz. jaar 1840 (3) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Wolffendijk Roelof 409 is zijn volgnummer en Groningen 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Wolffers L. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Wolffes L. 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) 

8211 988-3, 41 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wolffes L. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 41 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Wolffes L. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 41-1 
19-06-1840 

Wolffes L. 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) 

8386 949/41 
20-09-1841 

Wolffes L. 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) 

9725 Deel I   
Blz. 21 

00-00-1866 

Wolffes Lodewijk Dz. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 26 

00-00-1867 

Wolffes Lodewijk Dz. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 13 

00-00-1865 

Wolffes Lodewijk Dz. , 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 1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 15 
00-00-1865 

Wolffes Lodewijk Dzn. , Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1865 (2) 

6277 30-10 

09-01-1817 

Wolffes Lodewijk 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Wolfrant Johannis 55 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de 

Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

9725 Deel 2   
16-07-1881 

Wolkammer  Harlingen Kapitein op de Farnsuon komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881(2) 

9725 Deel 2   
06-09-1881 

Wolkammer ….? te  Harlingen Kapitein op de Ida komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Wolkammer A. A. Kapitein is met zijn schip de Hillig. Alb. vanuit Bremen op 27 April te Ameland gearriveerd en vertrekken weer 

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) 

9725 Deel 2   

25-06-1884 

Wolkammer….? te Ameland Kapitein op de Ida komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9180 1246 

05-07-1915 

Wolke H. A. gehuwd met Holstein Maria Emma,  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) 

9187 735 

07-06-1918 

Wolke Herman August gehuwd met Holstein Maria Emma, 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) 

9183 1198 
05-08-1916 

Wolke Hermann Aug. , 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Wolke Holstein Maria E. , 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Wolke Jacob Hermann,  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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Wollé de Jean * 06-11-1800 Antwerpen;   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) 

6414 27 
15-01-1817 

Wollff  (Capitaine) A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, 
des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de 

la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 

renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand 

on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus 

authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, 
aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels 

van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de 
heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de 

dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn 

op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten 
die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie 

in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn 

van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen 
enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Smallinger- 
            land 

Wollinga B. F. te Gorredijk 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) 

8108 863-12 

01-09-1838 

Wolper Abraham, Matroos op Zijner Majesteits Brik de Pelikaan, * 1811 (27 jaar oud in 1838) te Amsterdam,  hij wordt vermeld 

op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische 

bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo 

weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, 
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Wolschleger Johan * 29-02-1805 Vordenwal, , Fuselier 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 Theodora Sara 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) 

6411 382 

18-11-1861 

Wolter J. L .Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 

gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en dat 
zijn huisgezin enz. jaar 116 (3) 

6856 9-A 

16-10-1824 

Wolter Willems, de uit Amsterdam gebrachte zeer zieke hier voor genoemde gevangene door de doktoren heen gezonden met de 

mededeling dat aan hem toch niets te doen was.  En hij daarop 3 tot 4 weken heeft doorgebracht boven op de winkel enz.  en op 

dringend verzoek van de Congierge Op de ziekenzaal is opgenomen maar 2 dagen daarna is overleden verder in dit document Feith 
Janna gevangene in de vrouwengevangenis met een ongemak aan haar been, enz, verder in het kort; de heer Collart neemt haar bij 

de arm en geeft haar enige slagen in het gezicht en schopt haar   tot afgrijzen van de getuigen Geest van der Wopke Portier van 

beroep, Draaijer Minke, Ziekenoppaster, Vink Froukje Ziekenoppaster jaar 1824 (7) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 

06-02-1824 

Wolterbeek D. J. , 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 

6709 36 deel 1 

blz. 5 
16-01-1822 

Wolterbeek D. J. te Oosterbeek 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 6 

06-02-1824 

Wolterbeek D. J. te Oosterbeek, 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 

6709 36 deel 2  blz. 

6 

16-01-1822 

Wolterbeek D. J. te Oosterbeek, 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) 

6680 418  

blz. 4 
07-10-1818  

Wolterbeek J. J. Hoogleeraar te Utrecht, 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) 

6671 54 deel 2 blz. 
2 

22-01-1818 

Wolterbeek J. L. te Amsterdam Predikant Secretaris Provinciaal kerkbestuur van Noord Holland 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) 

6648 66 blz. 1 

14-02-1816 

Wolterbeek J. L. te Amsterdam 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) 

6683 2 deel 2, 2 
04-01-1819 

Wolterbeek J. L. te Amsterdam 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) 

6683 2 deel 1, 9 
04-01-1819 

Wolterbeek O. C.  Predikant te Utrecht tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 13 

22-01-1818 

Wolterbeek O. C. te Utrecht  Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 

enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in 
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 

 blz. 17 
22-01-1818 

Wolterbeek O. C. te Utrecht Predikant Classis van Utrecht 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) 

6683 2 deel 2, 13 

04-01-1819 

Wolterbeek O. C. te Utrecht 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) 

6655  399 blz. 5 

29-08-1816 

Wolterbeek O. C. te Utrecht, 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) 

8383 878/19 

06-09-1841 

Woltering G. F. te Heerenveen, onderwerp; Burgelijke stand en Nationale Militie jaar 1841 (2) 

6643  753, blz  5 
kolommen 

11-09-1815 

Wolters Berent staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Wolters Dirk 504 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Wolters Dirk 73 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) 

8271  320/36 

01-04-1840 

Wolters Frederik Willem, Handgeschreven brief van de Houder van Onderhandse Verlotingen wonende nu te Groningen  vroeger 

te Leeuwarden Frederik Willem Wolters, jaar 1840 

6636  148 
6e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Wolters Hendrik te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6636  148 

8e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Wolters Jakob te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, 

Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige 

Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6028 810 

13-11-1817 

Wolters Jantje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6005 938 blz. 6v 
30-11-1815 

Wolters Jantje 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Wolters Jantje, 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) 

6244 301 

09-04-1814 

Wolters Joh. hij staat vermeld op een document van betaling voor de publieke wegen in Koudum  enz. enz. jaar 1814 (6) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Wolters Klaas, 419 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) 

6382 79 nr. 67 
31-03-1814 

Wolters Lodewijk, 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) 

8356 320-3 
02-04-1841 

Wolters Wijpkje---- Dijk van Minke * 1831 zoon van Dijk van Johannes en Wolters Wijpkje wordt vermeld in een document 
staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en 

opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

8361 424-17 

01-05-1841 

Wolters Wolter * Groningen 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) 

6872 01-04-1825 
47-A 

Wolthers W & Co.  Zoutzieders te Groningen het is hun toegestaan om een lading Zout van Lieverpool per het schip de Zeldenrust 
met de Kapitein Jonkhoff G. A. verwcht wordende  langs het Groningerdiep enz. jaar 1825 (4) 

8177 333/15,286 

28-03-1839 

Wolthers W. en Cie Groningen Zoutzieders, jaar 1839 

8211 987/9 
25-09-1839 

Wolthuis G. J. te Makkum  onderwerp:  repartitie gequoteerd nr. 99 inzake een bekeuring enz. jaar 1839 (4) 

8217 1083/2, 27  

22-10-1839 

Wolthuis Geert J. 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) 

8224 1232-5 

01-12-1839 

Wolthuis Geert J. 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) 

6832 3-A 

00-00-1824 

Wolthuis Susannes. J. ondermeester te Sneek  Onderwerp; zijn zeer onzedelijk gedrag  jaar 1824 (5) 

9182 285/1 

07-02-1916 

Wolthuizen Elders Buitenpost Politiebediende Met Signalement, jaar 1916 

6867 11-02-1825 

10-A 

Wolting Johanna te Leeuwarden, Reclameert wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (6) 

5711 22 

23-08-1900 

Woltman Advocaat Procureur Heerenenveen Dat zijn client Jong de S. S. Stoombootkapitein 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 1900  (29)  

9185 1751/5 

01-01-1917 

Woltman Arjen met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar 1917 (4) 

9187 1909-6 
31-12-1918 

Woltman Arjen, ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats 
beroep enz, jaar 1918 (4) 

9186 146 

06-02-1918 

Woltman Bernhard, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

9181 1421 
05-08-1915 

Woltman J. Directeur N.V. Stoomfabriek (Oliefabriek aan het water deHeerensloot te Heerenveen) verzoek in een handgeschreven 
brief met zijn handtekening een vergunning voor de aanleg van een pneumatische losinrichting over een rijksweg met een tekening 

(blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 37-v 

17-07-1839 

Woltman Jacob te Tjalleberd 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) 

8210 962/3, 34 
00-00-1839 

Woltman Jacob Terbandsterschans Schipper en Veenman, jaar 1839 

6625 422 

23-03-1814 

Woltman Jan---- Greveling H. Schout van de gemeene Sint Johannisga ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen 

Generaal in het Departement van Vriesland dat hij in de onaangename noodzakelijkheid gevonden de Diakenen van de Hervormde 

kerk alhier   in afwachting van een approbatie van een hogere autoriteit om zig te belasten met de alimentatie van Woltman Jan en 
zig in ziekelijke en onderstand bhoevende enz. zijnde geboortig van Steenwijkerwold enz. jaar 1814 (2) 



6626 445 

30-03-1814 

Woltman Jan wordt vermeld in een brief van de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement der Monden van den Yssel 

aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende de brief van de Schout Greveling H. van de 

gemeente Sint Johannesga dat gemelde persoon niet ten laste van zijner gemeente kon blijven  enz. jaar 1814 (5) 

6079 204, 14-15 
27-02-1822 

Wolton T. Kapitein op de Ark,  wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen 
aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op Ameland hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 

17-07-1839 

Woltring J.  te Dockum 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Woltring J. te Dockum  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) 

9185 1144 
05-09-1917 

Woltring Lourentius, 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) 

6278 195-5 

20-02-1817 

Woltrink Antoon, 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) 

6287 232 
12-03-1818 

 

Wolvega , omdat de school grenst aan een sloot waar enige secreten hunne ontlasting hebben enz. en aan de westkant een 
varkenshok staat enz. enz. stelt de Grietman van Weststellingwerf aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland voor om wegens de 

schade aan de gezondheid van de leerlingen en onderwijzer die ook steeds de school moeten ruimen vanwege de stank enz.  hier 

wordt er verslag gegeven enz. verder en zij berigten dat zij hebben kunnen aankopen  een huis van Yben G. K. bij de scholelaan 
bestaande in 4 kamers, een huizing met schuur staande op de Westeinde aan de zuidkant van Wolvega eigen aan Keizer Hermanus 

en Keizer Kornelis wlke beide geschikt zijn tot een school dat de laatste wordt aangekogt voor de school en dat de oude school 

publiekelijk worde verkogt enz. enz. jaar 1818 (5) 

6056 193 
18-03-1820 

Wolvega aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 
Noord Braband jaar 1820 (2) 

9191 927 

20-07-1920 

Wolvega---- Blesse, Onderwerp het plaatsen van 4 waarschuwingsborden vor Motorrijtuigen aldaar,  een dossier met ook een 

tekening waar de borden komen te staan met plaatsbepaling enz. van de Rijksweg Leeuwarden-Overijselsche grens, Gemeente 
Blesdijke en Gemeente Wolvega. Jaar 1920 (8) 

6085 777 

17-08-1822 

Wolvega---- Kerken,   Onderwerp: een staat opgave van de toestand der lokalen enz. ,  de Toren van de kerk in het Dorp Wolvega  

een hele lijst met de staat waarin alles verkeerd jaar 1822 (3) 

6867 14-02-1825 
21-A 

Wolvega, ---- 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) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Wolvega, 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) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Wolwers Jakob staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6057 242-d 
05-04-1820 

Wommels , aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 
Noord Braband jaar 1820 (2) 

6099 1049 

24-10-1823    

Wommels, de Grietman van Hennaarderadeel heeft  een klacht dat schoolonderwijzers wel kinderen toelaten die niet zijn ingeent  

en dat  de  natuurlijke kinderziekte thans te Sneek   en vooral te IJlst en Heeg vrij sterk heersen en vragen de Minister maatregelen 

te nemen enz. jaar 1823 (3)  

6303 534 

13-11-1823 

Wommels: onderwerp de school  en schoolhuizing aldaar en een brief van de Diakenen betreffende voornoemde school getekend 

door Noordenbos K. V. en Bruinsma J. P?.  jaar 1823 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Wommelsdorp Daniel Jans te Menaldumadeel 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) 

6089 1159 

12-12-1822 

Wondaal Hermanus Gaarder en Schoolonderwijzer te Buitenpost, Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het 

Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Wonderlijk Pieter, 273 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) 

9183 1444 

02-10-1916 

Woningbeheer S. S.  te Utrecht de voorzitter verzoekt vergunning tot het maken van  uitwegen op hun eigendom hebbende perceel 

kadastraal bekend te Wirdum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de 

bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

9183 975 
15-06-1916 

Woningbouwvereeniging Kollumerland------ Woldringh Jacob Jan Voorzitter, en  Land Johannes Secretaris van de 
Woningbouwvereeniging Kollumerland   verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn in eigendom hebbende perceel 

kadastraal bekend te Kollum enz. enz. ,voor hun huurder  met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de 
bouwvoorwaarden, en op de aanvraag beider handtekeningen  jaar 1916 (10) 

9186 435 

10-04-1918 

Woningstichting  Achtkarspelen te Buitenpost,  Jonker O. secretaris  ,  Bakker P. S. voorzitter een handgeschreven brief met hun  

handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel 

kadastraal bekend enz. enz.  te Buitenpost met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming  ,  voor de bouw van 
een aantal woningen  jaar  1918 (10) 

9189 1388 

21-11-1919 

Woningstichting “ Rauwerderhem”   vergunning tot een uitweg bij arbeiderswoningen Irnsum en Deersum,  het verzoek is 

geschreven door Vis. P.A.  met zijn handtekening, Predikant , Voorzitter en Secretaris te Irnsum enz. enz met een tekening 
(Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (18) 



9188 612 

23-05-1919 

Woningstichting Achtkarspelen te Buitenpost een handgeschreven brief met de handtekening  van de Voorzitter Eringa P. en 

secretaris Jonker O.verzoekt vergunning tot het dempen van een sloot. perceel kadastraal bekend te Twijzel enz. enz.   , met een 

tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10) 

9187 1322 
27-08-1918 

Woningstichting te Wymbritseradeel  Syperda L. voorzitter en Vries de Tj. Secretaris een handgeschreven brief met hun  
handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op hun  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend  

Oppenhuizen  enz. enz.  betreffende in aanbouw zijnde woningen,  met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (12) 

6830 18-A 
21-01-1824 

Wons 2 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 

8386 951/7 

25-09-1841 

Wonseradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en 

Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonseradeel----- 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   

6097 740 

11-08-1823    

Wonseradeel 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) 

9185 1652 

00-12-1917 

Wonseradeel Zuiderzeedijken-----Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en gemeentebesturen 

van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

6020 136 

03-03-1817 

Wonseradeel, de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) 
beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Wood John Amsterdam/Friesland met het Schip de Edgar, jaar 1839 

8015 886, 254 
01-09-1837 

Wood John Engeland Schipper op de Edgar, jaar 1837 

6021 212, 1-7 

09-04-1817 

Woodard John----Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de Pekel, 

Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de Vrouw 
Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te 

Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de 

geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht 
kwamen een orkaan  gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein 

Woodard John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4) 

6630  1017B  

blz. 8 
22-08-1814 

Wooning van der Lucas 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) 

6630  1017A  
blz. 8 

22-08-1814 

Wooning van der Lucas 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Woortman Hendrikje 177 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de 

Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

5982 1752 

13-12-1813 

Wopkes Abe vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren 

met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden 
dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6867 11-02-1825 

5-A 

Wopkes Douwe te Ried zijn benoeming tot Bij-Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (57 

6258 627-12 
21-06-1815 

Wopkes Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat 

door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Wopkes Iets 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) 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Wopkes Kornelis 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) 

6267 211 
20-03-1816 

Wopkes Meine de erven te St. Jansga  verzoeken aan de burgemeester van de Stad Sloten  om betaling van f 92 wegens enz.  idem 
met Workum  een bedrag sinds 1767 enz. jaar 1816 (2) 

6246 481, 6 

06-06-1814 

Wopkjes Cornelis, 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) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Wor S. te Randwijk 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 6 

22-01-1818 

Wor S. te Randwijk Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 

M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. 
jaar 1818 (5) dossier (24)) 

6683 2 deel 2, 6 

04-01-1819 

Wor S. te Randwijk 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) 



6426 83 

17-02-1818 

wordt vermeld op een Generale Nominative Lijst der Manschappen met 12 kolommen info als bijlage van een brief   de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (4) 

6865 16-A 

18-01-1825 

Workum  ----- Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes  te Workum overleden 19 Juli 1824, 

dat zijn testament  niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het successierecht is de nalatenschapfl. 18060, 35,  zijn vrouw 
krijgt behalve het legaat ook  de Huisinge enz.  ook de Diaconie de Hervormden aldaar ontvangen een legaat van 255 , een 

wekelijks legaat van fl. 1  totaal fl. 52  aan Foekes Haete geboren  3 januari 1744, aan Nauta Sybrig Hanses fl. 6000.- ., 

Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.-  enz. enz. jaar 1825 (3) 

6868 21-02-1825 
2-A 

Workum----  Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop te 
Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van Johan 

Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen het Proces 

Verbaal enz. jaar 1825 (8) 

6867 07-02-1825 

5-A 

Workum  dat door de woedende zee en buitengewoon hoog water van gisteren (4 februari) en heden veroorzaakt zo dat er 2 grote 

doorbraken heben plaats gevonden in de zeedijk lopende van  Workum tot tot de workumer hek naar Makkum waardoor de 

passage met rijtuigen geheel gestremd is enz. jaar 1825 (4) 

6669 415-k 

25-10-1817 

Workum  Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger  en  Secretaris van de Stad Workum,  

jaar 1817 (2) 

6097 740 

11-08-1823    

Workum  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) 

6087 918 

05-10-1822 

Workum , De kerk van de Hervormde Gemeente te Workum is  in  steeds toenemende verval geraakt en het daaruit ontstane 

gevaar enz. enz.  men verzoekt dus ook om gelden enz. enz. ondertekend door Bruninga G. O.  (Boekhouder),  Boer de J. M. 

Kerkvoogden jaar 1822 (3) 

6056 193 
18-03-1820 

Workum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 
Noord Braband jaar 1820 (2) 

9126 1012 

14-06-1879 

Workum---- 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) 

6258 630-8, 9 
17-04-1815 

Workum---- 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) 

8386 951/7 

25-09-1841 

Workum---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing 

in de kerken jaar 1841(1) 

3580 3, 4 
06-01-1845 

Workum---- Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen kan de Veerschippers tusschen de steden Workum en Harlingen enz. jaar 
1845 (15) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Workum----- 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   

6396 546 
04-06-1815 

Workum van….?---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne 

Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente Oudwoude 
nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen  en dat enz.  en verder worden genoemd de Werfofficier Luitenenan Workum van en 

Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2) 

6830 18-A 

21-01-1824 

Workum,  27 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 

6838 25-D 

29-03-1824 

Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. , Hoekema S. J., van Beijma thoe Kingma J. M., 

Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C.,  Koelman J. Bergh van den H.,  Bronger K. E. en als burgemeester Schols J. 

(Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem bij de gratie gods Koning der Nederlanden enz. (10) jaar 
1824 

6284 1152 

15-11-1817 

Workum, Bij besluit van de voormalige Koning van Holland d.d. 20 Juni 1806 tot herstelling vn de Zeesluis heeft Workum een 

renteloze lening ontvangen van f. 40.000.--  een hele correspondentie daarover  enz. jaar 1817 (12)  

6277 30 
09-01-1817 

Workum, Lijst met  ca. 350 namen van personen die de meest gegoedigde ingezetenen van de Stad Workum zijn. jaar 1817 

6242 98 

09-02-1814 

Workum, Onderwerp: het vernieuwen van de Lantaarns binnen deze stad enz. jaar 1814 (1) 

9182 113-a  
15-01-1916 

Workum, 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) 

8351 299/14 

00-00-1841 

Workum, Stemming 1839 wegens de gewone vacaturen op 30-09-1839 van Zeven leden. Moninative staat van personen, welke de 

vereischten bezitten, om tot KIEZERS te kunnen worden benoemd in de Gemeente Workum (incl. lijst met 108 stemgerechtigden)  
(11) jaar 1841 

6080 241 

08-03-1822 

Workum. Onderwerp: een begroting voor de nodige reparatieen aan het Kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Workum met 

de benodigde materialen en de kosten daarvan enz. enz. jaar 1822 (14) 

6383 169 
09-04-1814 

Workum; Plaatselijk Reglement voor de Bataafsche gewapende Burgermagt (Schutterij ) binnen Workum jaar 1814 (16) 

6867 10-02-1825 

1-A 

Workumer Nieuwland---- Overstroming: de doorbraak van de oude dijk van het Workumer Nieuwland bij de zogenaamde Dijks 

Horne ten Noord Oosten van de slapende dijk  enz. jaar 1825 (2) 

9185 1652 

00-12-1917 

Workumer Nieuwland-----Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en gemeentebesturen van 

Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

8280 513-5 

18-05-1840 

Workum----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het 

jaar 1840 (3) 



6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Worlsweerd Joh’s, 106 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) 

6633 1388 

09-11-1814 

Worm de ….? ---- Loobry N. President van de Plaatselijke Schoolcommissie van Leeuwarden  ondertekend een document 

betreffende het request van  de weduwe Worm de ….? Schoolhoudersche  het bevreemde de commissie dat een Schoolvrouwe die 

niet tegenstaande  hare onbehoorlijke aanmatiging. Listige Ontduiking en hardnekkige  weerswtreving van de Wet verder genoemd 
de Heer Metz …? als lid der commissie en de Weduwe Jacobs die houd geen school  die voorheen door haar overleden man maar 

wordt nu gehouden door een geëxamineerde ondermeester  en de school vsan mej. Semler is eene Fransche School voor meisjes 

van allerlei jaren enz. jaar 1814 (5) 

9126 754 
25-04-1879 

Worm van der N. J. (Nicolaas Johannes) zijn aanstelling en beediging als Burgemeester van Schiermonnikoog, jaar 1879 (4) 

6397 694 

29-07-1815 

Worms  1e Luitenant adjudant van den Staf van Gen. M. de Ghigny is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 

wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van 

Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6100 1157 
19-11-1823 

Worp van Peima Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden Kleffens Nicolaas Eelkes  enz. 
jaar 1823 (2) 

6869 03-03-1825 

21-A  

Worsoe P. L. hij is erkend als vice Consul in de Noorwegensche havenstad Christiania enz. jaar 1825 (2) 

8260 110-18 
08-11-1839 

Worst Berend , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 14-10-1814 Hasselt,  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) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Worst G. te Meppel 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) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Worst G. te Meppel, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 

Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 
(3) 

6683 2 deel 1 

Blz. 8 

04-01-1819 

Worst J. H. Predikant te Etershem tot Classificaal Gecommitteerde 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 

06-02-1824 

Worst J. H. te Bergen, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 

06-02-1824 

Worst J. H. te Bergen, 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 

6671 54 deel 2 

blz. 11 

22-01-1818 

Worst J. H. te Etershem 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 8 
16-01-1822 

Worst J. H. te Oud Karspel, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
11 

16-01-1822 

Worst J. H. te Oudkarspel, 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) 

6671 54  

blz. 15 
22-01-1818 

Worst J. M. te Etershem Predikant Classis van Edam 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) 

6683 2 deel 2, 11 

04-01-1819 

Worst J. M. te Etershem 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) 

6262 978-3 

13-10-1815 

Wortelaar H. 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Wortelaar Jacobus, 13 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) 

6385 82 

19-07-1814 

Wortelaar Johannes staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1) 



6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Wortelaar Johannes, 540 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) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Wortelaar W. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten 

dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

5675 94 

06-03-1913 

Wortelboer & Co. Scheepsbouwers te Westerbroek verzoeken in een ondertekende brief om een nieuw gebouwd vaartuig 

(Elevator Kieschbak) welke bestemd is voor Belgrado en in Amsterdam afgeleverd moet worden verzoekt hij om een vergunning 
om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen , verleende vergunning is aanwezig enz. jaar 1913 (2) 

5674 57 

29-09-1910 

Wortelboer F. G. Directeur der Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst verzoekt in een handgeschreven en door hem 

ondertekende brief  met gedrukt briefhoofd (2 stuks) om een vergunning voor de door hem geïmporteerde kleine bootjes uit 
Amerika bij de verkoop door de kopers proefvaarten  enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 

1910  (7) 

5673 
 

142 
12-08-1907 

Wortelboer F. G. Directeur der Friesche Scheepsbouwmaatschappij te IJlst schrijft in een door hem getekende brief ,  houdende het 
verzoek om vergunning voor het vervoer van een nieuw gebouwd stalen rijnschip genaamd “Nieuw-Zorg” lang 51.10 meter enz. 

enz.  van zijn werf te IJlst naar Stavoren enz. jaar 1904 (6) 

5674 43 

07-05-1909 

Wortelboer F. G. Directeur der Friesche Scheepsbouwmaatschappij te IJlst schrijft in een door hem getekende brief (met firma 

stempel) ,  houdende het verzoek om vergunning voor het vervoer van twee nieuwe gebouwde stalen rijnschepen genaamd de 
“Anna” en de “Wilhelmina” van zijn werf te IJlst naar Stavoren enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. 

jaar 1904 (4) 

5674 30 
21-05-1908 

Wortelboer F. G. Directeur der N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst  verzoekt  in diverse (3 stuks) handgeschreven 
brieven door hem ondertekend  met een stempel van de My.  En met een gedrukt briefhoofd der My. vergunning tot vervoer van 

een Niew stalen Rijnschip genaamd “Vaderland” van de werf aldaar naar Stavoren met opdracht het vaartuig te doen opmeten enz. 

en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag jaar 1908 (6) 

9191 1487 
06-12-1920 

Wou van de K. Bellingwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920  (5) 

9191 1547 

21-12-1920 

Wou van der Karst Bellingwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum Oldephaert, jaar 1920  (3) 

6830 18-A blz. 41 
21-01-1824 

Woud Geesje K. te Echten 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) 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Woud v.d. IJ. te Welsrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel 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) 

6840 36-A  
blz. 34 

22-04-1824 

Woud v.d. Meinte P. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Woud van ’t  Willem 323 is zijn volgnummer en Brielle 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) 

6395 523 
27-5-1815 

Woud van der Pieter Pieters---- Everts A. (Arend) Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Woud van der Pieter Pieters hij wordt opgezonden als Vrijwilliger  en welke volgens het rapport van de 

Velwagter ook is goed gekeurd enz. jaar 1815 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 9 
00-00-1864 

Woud(s)ma Gerrit, 6e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1864 (2) 

8183 426/23, 260 

26-04-1839 

Wouda  Hendrikje Hanzes zie ook  Veen van  Fokke, jaar 1839 

8364 484-3 
17-05-1841 

Wouda ,Wytse Oenes, Hempenius Jacob Pieters Schipper te Beetgum en Trijntje Johannes de Vries gehuwd met Wytse Oenes 
Wouda Schipper aldaar, onderwerp nalatenschap van Hempenius  Antje Jacobs met handgeschreven brief met handtekening van 

Trijntje Johannes de Vries jaar 1841 (6) 

3576 57, 61, 62 , 
63 en  64 

23-09-1828  

Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van 
de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper 

voor ondergetekenden  (19 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke 

op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (32) 

9465 Deel 2, 73 
31-10-1866 

Wouda Anne Hanzes te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Enkhuizen,  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)     

6386 34 t-m 37 
01-08-1814 

Wouda Antie Johannes---- Woude van der Jelle Jans 42 jaar, geboren te Oostermeer zoon van Jelle Jans en Wouda Antie Johannes 
dat uit hoofde van een rechter zijbreuk enz. ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Wouda B. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

3589 1, 2, 3, 4 
19-06-1865 

Wouda Baukje Hanzes Weduwe van Carst Dirks Fortuin, Winkeliersche te Lemmer  en Brandsma Hendrik Wiebe Koopman  te 
Lemmer  betreft het aanleggen van eene stoombootdienst tuschen Lemmer en Sneek en Sneek op Joure maar zij hebben hier va n 

afgezien en verzoeken en zij dan ook op de vergadering zijn ontboden omdat de concessie al is verleend met reglementen en 

tariefljsten maar dat zij enz. ook een brief door beide voornoemde genoemd ondertekend jaar 1865 (51) 

9187 1475 

05-10-1918 

Wouda baukje, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Wouda Eelke S., 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) 

6385 136 

06-07-1814 

Wouda F. W. te Surhuizum 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) 

8375 708-5_1 
20-07-1841 

Wouda F. W. te Surh-Zeem staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de 
With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (5) 

8364 498/10, 15 

21-05-1841 

Wouda Feike Wybrens staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5 

9189 1076 
18-09-1919 

Wouda Foppe----- Wouda Jan Foppes een handgeschreven brief met zijn handtekening, waarin  zijn beroep tegen een beslissing 
van de Burgemester van Opsterland een vergunning af te geven voor een vuurwapen omdat zo als in het rapport staat hij zig  te 

buiten gaat aan drank en in dronkenschap zeer roekeloos met het  geladen geweer omgaat enz. enz. Verder is zijn jachtgeweer in 
beslag genomen verdacht van bedreiging tegen het leven van zijn vader Wouda Foppe te Ureterperverlaat,  enz. enz. jaar 1919 (13) 

9180 1054 

05-06-1915 

Wouda Foppe,  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) 

9189 1218 
18-10-1919 

Wouda G. J. een handgeschreven brief met zijn handtekening,  op briefpapier met een gedrukt briefhoofd G. J. Wouda Zaadhandel 
te Oranjewoud  zijn bank en zijn banknummer hij verzoekt een uitweg te mogen maken naar de Rijksweg. enz. enz met een 

tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (10)  

6395 506 

21-05-1815 

Wouda Gerben Bolleman Jan Binnes 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) 

6262 952-11 

28-09-1815 

Wouda H. A. 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) 

6028 789 
08-11-1817 

Wouda H. A.---- Wouda N. H.  in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij schrijft Het bericht gisteren door 
mijn broeder Wouda H. A.  eigen geworden zijn als dat Viszer A. J. in den Lemmer  voor zijn post als turftaxateur heeft bedankt 

hij deze post wel wil enz.wordt ook in genoemd Hoeksma Hylke Veites enz. enz. jaar 1817 (1) 

8375 708-5_34 
20-07-1841 

Wouda H. C. te Sneek staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  
Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van 

uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. 

jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 30 
22-05-1840 

Wouda H. Cer.? 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) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Wouda H. J. nr. 30 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4-v 
17-07-1839 

Wouda H. te Sneek 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Wouda H. te Sneek 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) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Wouda H. W. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Wouda H. W. te S…Zam? , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

Wouda H. W. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder 

als de ontvanger jaar 1841 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Acht- 

   karspelen 

Wouda H. W. te Surhuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

8375 708-5_1 
20-07-1841 

Wouda H. W. te Surh-Zeem staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de 
With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (5) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Wouda Hans 488 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) 

6418 248-A  

 14e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Wouda Hans te Sneek 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) 

3622 A-6  

blz. 3 
12-01-1858 

Wouda Harmen Taekes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 



gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

6834 27-D 

13-02-1824 

Wouda Hendrik Jetzes----- Sikkema  Jelle Jans, Wouda Hendrik Jetzes beide te Minnertsga ,, onderwerp  Debitanten Koninklijke 

Nederlandsche Loterij jaar 1824 (3) 

6834 27-D 
13-02-1824 

Wouda Hendrik Jetzes----- Sikkema  Jelle Jans, Wouda Hendrik Jetzes beide te Minnertsga ,, onderwerp  Debitanten Koninklijke 
Nederlandsche Loterij jaar 1824 (3) 

6866 29-01-1825 

41-D 

Wouda Hendrik Jetzes---- Sikkema Jelle Jans en Wouda Hendrik Jetzes te Minnertsga Onderwerp: hun rekeste betreffende als 

debitanten  voor de Koninklijke Nederlandsche  loterijen enz. jaar 1825 (2) 

6384 19 
26-05-1814 

Wouda Ipe Zweitzes, 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) 

6071 457 

04-06-1821 

Wouda J. G. D.---- Bierma H. I.. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een 

onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  
getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema 

Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds  ,   en de 

secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Wouda J. P. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20) 

9465 Deel 2, 1 

19-12-1856 

Wouda Jan Feike te Surhuisterveen, Beurt en Veerdienst van Kooten 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 1856 (8) 

9189 1076 

18-09-1919 

Wouda Jan Foppes een handgeschreven brief met zijn handtekening, waarin  zijn beroep tegen een beslissing van de Burgemester 

van Opsterland een vergunning af te geven voor een vuurwapen omdat zo als in het rapport staat hij zig  te buiten gaat aan drank en 

in dronkenschap zeer roekeloos met het  geladen geweer omgaat enz. enz. Verder is zijn jachtgeweer in beslag genomen verdacht 
van bedreiging tegen het leven van zijn vader Wouda Foppe te Ureterperverlaat,  enz. enz. jaar 1919 (13) 

6091 146, 14-15 

14-02-1823 

Wouda Jan IJmerd  te Groningen van beroep Schipper hij heeft geborgen goederen van een onbekend vergane schip en  wordt 

vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 in de Stad Stavoren 

hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2) 

6285 1247- 6 

18-12-1817 

Wouda Jan, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 

April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

9183 756 
03-05-1916 

Wouda Janke vrouw van Cuperus R. met 2 kinderen,  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) 

6276 1102-17 
18-12-1816 

Wouda Joh’s S.,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) 

8099 34, 687/5 

13-07-1838 

Wouda Johannes J. Drachten Schipper, jaar 1838 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Wouda Johannes staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 

over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of 
langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6100 1215-2v 

29-11-1823 

Wouda Johannes Sytzes ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Blija  in 1823 die dat ook in 1824 

willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6089 1194 blz. 2        
23-12-1822 

Wouda Johannes Sytzes te Blija 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) 

6078 95-2 

25-01-1822 

Wouda Johannes Sytzes te Blija, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen 

continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2) 

6253 28 blz.2  
04-01-1815 

Wouda Lolk Nolkes, 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) 

6246 560 

27-06 -1814 

Wouda N. A.---- 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) 

6628  825 blz. 2> 
23-05-1814 

Wouda N. 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) 

6028 789 

08-11-1817 

Wouda N. H.  in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij schrijft Het bericht gisteren door mijn broeder 

Wouda H. A.  eigen geworden zijn als dat Viszer A. J. in den Lemmer  voor zijn post als turftaxateur heeft bedankt hij deze post 

wel wil enz.wordt ook in genoemd Hoeksma Hylke Veites enz. enz. jaar 1817 (1) 

5994 1043 

24-12-1814 

Wouda N. S. te Sneek, 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) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Wouda N. Siedses 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) 



5989 576 4e lijst 

26-07-1814 

Wouda N. Siedses 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) 

6049 537 

02-08-1819 

Wouda Nolke Annes----  Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de 

controleur Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, 
Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring Pieters  van beroep 

Boer en Maakab Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  Boer te Scharl , Roodklif 

Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen 
bekomen   enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz.  jaar 

1819 (9) 

6409 319 

06-09-1816 

Wouda Nolke Siedjes wordt vermeld op een naamlijst der geëmployeerden van de Algemeene Aannemers van Subsistentien voor 

den Dienst van Vivres & Fourrages enz. jaar 1816 (2) 

6285 1247- 5 

18-12-1817 

Wouda Pier G. de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 

no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8214  1026/1-15 

07-10-1839 

Wouda S. in leven gehuwd met Prom Gatske, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard 

van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den 

laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5) 

6419 291 
12-07-1817 

Wouda Sieds N. ---- 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) 

9181 1709 

27-09-1915 

Wouda Sipke 30 jaar heden wonende en agent van Politie te Enschede , hij is benoemd als veldwachter------ Komt voor op een 

document  genaamd Staat van aanbeveling van ener betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel met o.a. een lijst van 12 

kolommen met gegevens van hem jaar 1915 (7) 

9182 285/11 
07-02-1916 

Wouda Sipke Hallum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9414 186             

21-07-1914  

Wouda Sipke te Enschede,  Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in 

de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) 
dossier (8) 

9191 752 

16-06-1920 

Wouda Sipke te Veldwachter te  Hallum ,een handgeschreven brief met verzoek tot ontslag met zijn handtekening, hij  krijgt eervol 

ontslag  enz. jaar 1920 (3) 

6088 1088 
18-11-1822 

Wouda T. P., ---- 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 205 
00-00-1899 

Wouda Taede, Korps Ponteniers,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

6418 248-A  

 10e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Wouda Teeke Wierds te  Roulwoude (Rotsterhaule?) 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) 

6417 193A 

12-05-1817 

Wouda Thomas Heines---- Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) Grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland  

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wouda Thomas Heines  alsnog is 
ingeschreven enz. jaar 1817 (1) 

8047 260/4939 

02-06-1837 

Wouda Tiede Pieters * 28-11-1818 Kok op de Catrina, jaar 1837 

8210  958/2 211 
Bladz. 4>> 

17-09-1839 

Wouda v.d. T. F. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 

vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 
17-07-1839 

Wouda W. F. te Surhuizum 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Wouda Wette Oenes507 Beetgum  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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 12-v 
17-07-1839 

Wouda Wiebren Feikes 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Wouda Wijtze 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

9187 1114 
07-08-1918 

Wouda Wilhelmina, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9465 Deel 2, 1 

19-12-1856 

Wouda Wybren Feike te Surhuisterveen, Beurt en Veerdienst van Kooten 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 1856 (8) 



6072 573 

14-07-1821 

Wouda Yke bezittende de 2e rang van schoolonderwijzer is aangesteld aan de Openbare Armen School te Sneek  ook genoemd de 

schoolopziener  Visser H. W. C. A. te IJsbechtum jaar 1821 (1) 

6074 728 

26-09-1821 

Wouda Yke hij is aangesteld als Onderwijzer in de openbare armenschool van Sneek en heeft op den 17e  Sept. Dezer jaar  zijn 

functie aanvaard jaar 1821 (1) 

8379 815-20 blz 34 
19-08-1841 

Wouda Yke te Sneek , onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn 
handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

6850 16-A  

30-07-1824 

Woudberg H. P.----- Kuit Karst Meinen,knecht van den Bakker Woudberg H. P.   een procesverbaal voor een vermoedelijk 

contract op afspraak tussen enige bakkers te Wolvega en voor gemene rekening Sluikhandel te drijven jaar 1824 (4) 

6848 13 -A  
14-07-1824 

Woudberg te Wolvega Bakker van beroep---- Meinen, Karst Bakkersknecht bij Bakker Woudberg te Wolvega een gesloten 
transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het van meel zonder vergunning jaar 1824 (3) 

9185 1612 

05-12-1917 

Woudboer Heert, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9185 1472 
07-11-1917 

Woudboer Jacobus, 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) 

8050 699/5 

34/6121 
14-07-1837 

Woude A. W. Leeuwarden Schipper , jaar 1837 

6257 410-7 

28-04-1815 

Woude Albert E., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6034 398 

30-05-1818 

Woude B. G. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 
woonplaats, jaar 1818 (2) 

6630  1017B  

blz. 5 
22-08-1814 

Woude de Sies Jacobs 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) 

6630  1017A 

 blz. 5 
22-08-1814 

Woude de Sies Jacobs 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) 

3581 39 
24-08-1850 

Woude Feike Wiebrens ----Hulshof Rinder Jan,  Woude Feike Wiebrens wonende te Surhuisterveen Veerschippers als thans 
wettige eigenaren van  het geoctrooiide veer of beurtschip van Surhuisterveen op Leeuwarden. Onderwerp: een keur op et 

beurtveer  enz. jaar 1850 (8) 

8364 498-9 

21-05-1841 

Woude G. W. van der,  gewezen Schipper gehuwd met Potgieter  Be Diena onderwerp voldoening achterstallige belastingen, met 

o.a. een handgeschreven brief met haar handtekening , jaar 1841 (10) 

6840 36-A  

blz. 26 

22-04-1824 

Woude Hendrik Slagter van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Woude Iedes Hendr. 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) 

5993 951 

24-11-1814 

Woude Jan Paulus----   Werf van der Allert Allerts, bediende op het Blokhuis te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn 

handtekening, hij verzoekt om ontslag en stelt voor als waarnemer Woude Jan Paulus van Oldeberkoop en Frits Matthijs van 
Leeuwarden verder een brief ondertekend door Willinge Albert Vrederegter canton Oldeberkoop die schrijft dat Woude Jan Paulus 

te  Oldeberkoop geboren uit Brave ouders van wie hij een deugzaam Christelijke opvoeding heeft ontvangen enz. enz. jaar 1814 (3) 

8222 1190/9, 290 
21-11-1839 

Woude Sjouke Namles Harlingen Trekveerschipper Harlingen op Leeuwarden, jaar 1839 

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 

06-02-1824 

Woude ter A. te Oldemarkt, 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 

6709 36 deel 1 

blz. 12 

16-01-1822 

Woude ter A. te Oldemarkt, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
18 

16-01-1822 

Woude ter A. te Oldemarkt, 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) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Woude v. d. P. W. 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) 

8114 55, 966/9 

01-10-1838 

Woude v. der Anthoon Klazes Heerenveen Schipper, jaar 1838 

8169 195/8, 244 
21-02-1839 

Woude v. der Dirk Tjerks Warga Schipper, jaar 1839 

8061 1304/05 

34/11399 

Woude v. der P. W. Birdaard Schipper, jaar 1837 



29-12-1837 

8280 517-11, 17 

19-05-1840 

Woude v. der Wijtze wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nijkerk (Fr.) Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9725 Deel I   

Blz. 35 

00-00-1869 

Woude v.d.  Roelof Wobbes  , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868 (2)  

3699 A-15  

15-02-1834 

Woude v.d. Aldert Jans., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

9725 Deel 2  
Blz.29 

00-00-1880 

Woude v.d. Arjen,  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 Zee- miliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9183 1454 
07-10-1916 

Woude v.d. Arjen, 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Woude v.d. Benedictus, 11 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) 

8183 435/5, 34 
25-04-1839 

Woude v.d. Birdaard Schipper, jaar 1839 

6626 564 

23-04-1814 

Woude v.d. C. S. Schout van Veenwouden schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissarissen van het Departement 

Vriesland dat hem een post in Wonswert onder Blija is aangeboden en hij wil ontslagen worden van zijn huidige functie enz. jaar 
1814 (1) 

8380 835-4 

05-07-1841 

Woude v.d. C. S. te Oudkerk  wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane 

Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

6382 124 
11-04-1814 

Woude v.d. C. S.----Broersma Binne Kestes , de Schout Woude v.d. P?.H?. van Veenwouden schrijft en ondertekend een brief aan 
de Commissarissen Generaal van Vriesland dat eerstgenoemde in de termen van de Landmilitie valt en getrokken heeft no. 141 

deze reeds 2 maal een aanzegging heeft ontvangen dat hij enz. jaar 1814 (1) 

6624 195-v 

29-01-1814 

Woude v.d. C. S.----Raap Adrianes Hinderikes wonende te Wouterswoude wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door 

Woude v.d. C. S.de Schout van de gemeente Dantumawoude jaar 1814 (1) 

6624 195 

29-01-1814 

Woude v.d. C. S.Wiersma Gerrijt Sjoerds  Lid van de Raad van Veenwouden en wonende te Driesum wordt voorgedragen tot het 

waarnemen van de functie van Woude v.d. C. S.de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

8285 615-2,  

20, 2, 3 
19-06-1840 

Woude v.d. D. te Warga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/19 

20-09-1841 

Woude v.d. D. te Warga,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8225  1253-13, 6 

10-12-1839 

Woude v.d. Dirk Sikkes te Het Bildt wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte 

en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van 

Friesland (86)  

6243 191-23 
06-03-1814 

Woude v.d. Douwe, 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Woude v.d. Evert Lubbers 101 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) 

8280 517-11, 1 

19-05-1840 

Woude v.d. Foeke B. te Damwoude no. 3c wordt vermeld in een document  genaamd Staat houdende aanwijzing van de door de 

Rijksschatters Jonker J. en Brons J.  over 1839-1840 geschatte percelen beneden belastbaarheid en van de aan dezelve deswege 

toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no. 96 enz.  Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het 

Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Woude v.d. Folkert F. 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  Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6087 975-11 

19-10-1822 

Woude v.d. Folkert Freerks is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die 

belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

9725 Deel 2 

06-07-1891 

Woude v.d. Franeker Kapitein op de Prins van Oranje 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) 

9183 922 

06-06-1916 

Woude v.d. Gossels Bertha, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Woude v.d. H. P. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 

de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 



8280 526-1, 27, 2 

22-05-1840 

Woude v.d. H. P. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 27, 2 

22-05-1840 

Woude v.d. H. P. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 43 26-

09-1839 

Woude v.d. 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) 

8386 949/43 

20-09-1841 

Woude v.d. H. te IJlst wordt vermeld op; Staat of aanwijzing der bij den plaatselijke  Ontvanger der Stad IJlst ingekomend 

duplicaat  uitvoer billetten  Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 517-11, 14 
19-05-1840 

Woude v.d. Iede wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Ee Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Woude v.d. IJ. S. te Jellum 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) 

3699 A-15  
15-02-1834 

Woude v.d. IJede AGorter Hendrikje J.. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen 
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

3699 B-9 

23-04-1834 
 

Woude v.d. IJede kind van Woude van der Albert Jans en Rinkes Maartje, 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) 

8280 517-11, 23 

19-05-1840 

Woude v.d. J. H. 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) 

6096 592               

03-07-1823   

Woude v.d. J. S. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden 

enz. jaar 1823 (4) 

8280  517-11, 7 

19-05-1840 

Woude v.d. Jakobus 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) 

6626 487  blz. 11 

07-04-1814 

Woude v.d. Jan Baukes 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) 

9725 Deel 2  

Blz.15 

00-00-1878 

Woude v.d. Jan op de Wilde Vaart, 5e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor 

in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  

zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

6089 1164 

13-12-1822 

Woude v.d. Jan Ymes  wonende te Groningen Schipper hij heeft op 7 december j.l. een partij goederen in zee gevonden in dit 

document wordt vermeld wat, jaar 1822 

6262 978-2 

13-10-1815 

Woude v.d. Janke 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) 

6386 16 

25-08-1814 

Woude v.d. Jelle Jans---- Jappes Eke wordt afgekeurd voor den dienst wegens een “breuk” hij is plaatsvervanger van Koevoet Jan 

Taekles en Woude v.d. Jelle Jans wordt afgekeurd wegen zinneloosheid enz. enz. enz. jaar 1814 (2) 

8220   1137/15 
06-11-1839 

Woude v.d. Jelle Sijmons een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 

ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, 

Sneek en Bolsward (17) 

6833 14-A, 11 

12-02-1824 

Woude v.d. K. R. 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) 

6626 487  blz. 16 

07-04-1814 

Woude v.d. Klaas Sijes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen 

(Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 

1814 (7) Dossier (24) 

6833 14-A, 11 

12-02-1824 

Woude v.d. L. G. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te 

Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6383 83      
23-04-1814 

Woude v.d. L. G. te Tietjerk 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) 

9181 1751 
06-10-1915 

Woude v.d. Lieuwe,  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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Woude v.d. Lieuwe, 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) 

6406 175- 
1+10-11 

09-04-1816 

Woude v.d. Lutje Gerrits 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) 



9182 605 

05-04-1916 

Woude v.d. Martinus,  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) 

8280  517-11, 5 

19-05-1840 

Woude v.d. Meint Jacobs wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

9183 922 

06-06-1916 

Woude v.d. Mozes,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5) 

3580 27-b 

12-08-1845 

Woude v.d. N. hij ondertekend het navolgende dossier>>Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice versa  

houdende beklag over het door den Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen enz. enz. dat zijn 

beklag is ingewilligd om de 4 uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten voortaan gerekend zal 
worden te zijn verleend ten name van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1845 

(20) 

6424 584 
02-12-1817 

Woude v.d. P. 12 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) 

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Woude v.d. P. te Birdaard 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) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Woude v.d. P. W. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

9126 1043-11 

1879/1880 

Woude v.d. Pieter Symons te Hogebeintum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst, 

jaar 1879 (3) 

9725 Deel I   
Blz. 22 

00-00-1866 

Woude v.d. Roelof Wobbe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 30 
00-00-1868 

Woude v.d. Roelof Wobbes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 42 
00-00-1870 

Woude v.d. Roelof Wobbes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1870 (2) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Woude v.d. S. Joh’s 842 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 
17-07-1839 

Woude v.d. S. P. 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) 

6085 753 

12-08-1822 

Woude v.d. Sjoerd J.---- Gevangenissen, Onderwerp:  de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden met 

als verzoek om  van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan Sjoerd  
(borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook genoemd de President 

van het Collegie der Regenten Romkes Johannes  en de vice president van het Collegie der Regenten Feddes C. C. , Koumans 

Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4) 

6424 609 
10-12-1817 

Woude v.d. T. D. 6 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

5988 483 

18-06-1814 

Woude v.d. T. R.---- Schaap Jacob Sipkes thans van beroep Geregtsdienaar, hij wordt voorgedragen voor de post van Deurwaarder 

Executeur op Terschelling er wordt ook in genoemd de Deurwaarder  Executeur Woude v.d. T. R. eerst van beroep Veldwachter 

enz. jaar 1814 (2) 

6840 36-A  
blz. 23 

22-04-1824 

Woude v.d. Tjerk E. Winkelier 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) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Woude van de H. P. te Oldeberkoop, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort. Jaar 1841 (3) 

6384 63, 65 
07-06-1814 

Woude van de Jelle Jans geboren te Oostermeer 43 jaar oud gewoond hebbende te Bombergen is ongeschikt tot den dienst (er 
wordt ook vermeld waarom hij ongeschikt is), enz. jaar 1814 (2) 

6072 565-a  

13-07-1821 

Woude van de P. J. ---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar 

Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van 
Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) 

Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3) 

6086 867, 1, 5, 6 
17-09-1822 

Woude van der  Hans Paulus , eerste knecht in het Tuchthuis oud 42 jaren,  komt voor in een document met 7 kolommen met veel 
info,  van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en 

geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Woude van der  IJ. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 



Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6391 1 

22-12-1814 

Woude van der  Jelle Jans  dat op authorisatie van de Commissaris Generaal te Bergen op Zoom  voor het Departement van Oorlog  

dat de voornoemde fuselier met Paspoort is afgegaan om reden van een aart Gekheid enz. jaar 1814 (1) 

6070 445 
30-05-1821 

Woude van der  Pieter Simons te Warnswerd  en Gerbrandy Jouke Gerbens te Rauwerd en Stuur Romke  te Kollum zij worden 
benoemd bij het kadaster enz. enz. jaar 1821 (3) 

8257  69/1 

20-01-1840 

Woude van der  Thoe (Thae) Johannes van beroep Slagter in het Meer het betreft een proces verbaal (bekeuring) van 19 oktober 

wegens  het bevinden van een geslagt  Schaap waaraan een oor voorzien van waardermerk is vastgenaaid, de verbalisanten waren 
de commies der tweede klasse Hoekstra Sikke Hendriks  en  de commies der Vierde klasse Wassenbergh Du Pied Arnoldus 

verklaarden en ondertekende  o.a. dat de knegt of Compagnon van de bekeurde Hoender Herre nimmer heeft geprotesteerd enz. 

jaar 1840 (26) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Woude van der  W. R.A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

8285 615-2, 43 
19-06-1840 

Woude van der ….? te IJlst wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is 

enz. jaar 1840 (6) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Woude van der 523 Gorredijk 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) 

3699 B-9 

23-04-1834 

 

Woude van der Albert Jans---- Woude van der Hendrik kind van Woude van der Albert Jans en Rinkes Maartje, 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) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Woude van der Allert Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

6654  372 blz. 7 
09-08-1816 

Woude van der Anna Poulus, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 81 

00-00-1889  

Woude van der Anne 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 1889 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 109 

00-00-1891 

Woude van der Anne naar West Indie, 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 1891 (2) 

9725 Deel 2 
Blz. 82  

00-00-1889  

Woude van der Anne,  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 1889 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 70 

00-00-1888 

Woude van der Anne,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 75 
00-00-1888   

Woude van der Anne,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 101 
00-00-1891 

Woude van der Anne, 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 108 

00-00-1891 

Woude van der Anne, 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 1891 (2) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Woude van der Antje, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 
achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

9725 Deel 2  

Blz.32 

00-00-1881 

Woude van der Arjen naar Cork,  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) 

9725 Deel 2  

Blz.25 

00-00-1880 

Woude van der Arjen naar Riga, 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) 

9725 Deel 2  
Blz.35 

00-00-1881 

Woude van der Arjen naar Sundswall,  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) 

9725 Deel 2  
Blz.36 

00-00-1881 

Woude van der Arjen,  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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Woude van der Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Woude van der B. G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 



6626 487  blz. 11 

07-04-1814 

Woude van der Bauke G. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 

belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6276 1102-9 
18-12-1816 

Woude van der Bauke G.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum 
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 

1816 (4) dossier (21) 

8374 693/1 - 2 
15-07-1841 

Woude van der Betje oud 13 jaar van beroep Koopvrouw geb. Lwd. wonende op het Zwitserwalletje, Een bekeuring wegens een 
bol boter op de donderdag markt gebracht te hebben onder het gewicht enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 

1841 (4) 

9180 264 
06-02-1915 

Woude van der Bouwe,  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) 

6627 643 

05-05-1814 

Woude van der D. S. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant  enz. jaar 1814 (3) 

8211 988-3, 20 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Woude van der D. te Warga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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) 

8224 1236/6 
nummer 32 

00-12-1839 

Woude van der Dirk H. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten 
kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 

kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Woude van der Dirk Heert 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) 

8361 419-3 

29-04-1841 

Woude van der Dirk Heerts van beroep Beurtschipper op zijn schip de Vrouw Christina wonende in zijn Schip en op het op het 

Vliet te Franeker hij is gehuwd met Meijdema Sijtske Harmens, het betreft een dossier van Proces Verbaal  van den 13e maart j.l. 

wegens het bevaren van het 3e bakenkwartier zonder voorzien te zijn van een bewijs van betaling der verschuldigde bakengelden 
het is een compleet dossier met 18 stukken hij is bekeurd door  de commiesen Pontier Regnier Pierre en Eisma Djurre , ook 

genoemd in een acte van niet bevinding Selle ter Derk Jan  Deurwaarder bij de Arr. Regtbank te Zutphen 25-01-1841 dat hij 

Exploit doende aan  de vrouw van de schipper liggende aan de wal in Zutphen en hetzelfde op 23-02-1841 te Doesburg waar het 
schip aan de wal is exploid doende samen met de aldaar wonende Deurwaarder Bello Adolph Johannes  enz. Woude van der Heert 

Pieters verhuurt op 1 Januari 1838 tot 1 januari 1846 aan zijn zoon Woude van der Dirk Heerts jaar 1841 (47) 

6419 287-A_5 e  

Compagnie 
23-06-1817 

Woude van der E. wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. 

Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen 
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 

1841 (3) 

6418 248-A  
 7e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Woude van der Evert Lubberts * Beneden Knijpe 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 111 

00-00-1891 

Woude van der Foeke naar Bordeaux, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 102 

00-00-1891 

Woude van der Foeke naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 85 

00-00-1890 

Woude van der Foeke naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 107 
00-00-1891 

Woude van der Foeke, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Woude van der Gerrit B.,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) 

6865 20-C 

18-01-1825 

Woude van der Geutie Jacobs----- Veldt van der Johannes (zijn voogd is Kutsch J. C. te Leeuwarden)   * 3 Febr. 1802  z.v. Jacob 

van der Velde en Woude van der Geutie Jacobs,  Soldaat van beroep en wonende te Groningen , Hij heeft zich niet ingeschreven 
voor de militie terwijl dat wel verplicht was,  maar er een enz. enz. jaar 1825 (5) 

6018 65 

28-01-1817 

Woude van der H. G. en Bosgna H. F.  zij staan in de tractement registers de eerste als 1e knecht in het tuchthuis te Leeuwarden op 

een tractemnet van f. 350 en de laatstgemelde als 2e knecht aldaar op een tractement van f. 300 enz. jaar 1817 (2) 

8309 1115-3 
10-11-1840 

Woude van der H. P. Deurwaarder der Directe Belastingen het betreft afgedaan dwangbevel enz. jaar 1840 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Woude van der H. P. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in 

de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 
uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. 

jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 27 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Woude van der H. P. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8309 1103-21,  
1, 4 

07-11-1840 

Woude van der H. S. 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) 

8280 526-1, 42 
22-05-1840 

Woude van der H. te IJlst 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 



IJlst zijn ingevoerd met 6 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
IJlst 

 

Woude van der H. te IJlst staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad IJlst 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) 

6839 5-A blz. 2 

08-04-1824 

Woude van der Hans Paulus Eerste Knecht Tuchthuis Leeuwarden, opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van 

de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd 
jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

6843 15-A-1/3 

28-05-1824 

Woude van der Hans Paulus,  Portier bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement  jaar 1824 (13) 

6855 11-A 
08-10-1824 

Woude van der Hans Paulus, 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 

6865 19-A 

14-01-1825 

Woude van der Hans Paulus, 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) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Woude van der Hans Paulus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 

Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4) 

5988 503 

25-06-1814 

Woude van der Hans Paulus----Bosgraaf Hendrik Tietes, Woude van der Hans Paulus, Harmens Jan en  Dijkstra Frans Durks van 

hen een verklaring van goed gedrag , en de  benoeming in het tuchthuis als knechts en congierge jaar 1814 (4) 

5998 343 

13-04-1815 

Woude van der Hans Paulus----Collart J. Cathechizeermeester der Hervormden in het Tuchthuis, Ulrich Paulus Werkmeester in het 

tuchthuis, Boschgra Hendrik , als knecht,  Woude van der Hans Paulus als knecht, zij klagen over hun tractement, jaar 1815 (1) 

6654  372 blz. 6 

09-08-1816 

Woude van der Harmen P. , 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) 

8204 829/20, 264 
Blz. 4 

14-08-1839 

Woude van der Harmen Tjalling hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 
18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier 

(13) 

8361 419-3 

29-04-1841 

Woude van der Heert Pieters---- Woude van der Dirk Heerts van beroep Beurtschipper op zijn schip de Vrouw Christina wonende 

in zijn Schip en op het op het Vliet te Franeker hij is gehuwd met Meijdema Sijtske Harmens, het betreft een dossier van Proces 
Verbaal  van den 13e maart j.l. wegens het bevaren van het 3e bakenkwartier zonder voorzien te zijn van een bewijs van betaling 

der verschuldigde bakengelden het is een compleet dossier met 18 stukken hij is bekeurd door  de commiesen Pontier Regnier 

Pierre en Eisma Djurre , ook genoemd in een acte van niet bevinding Selle ter Derk Jan  Deurwaarder bij de Arr. Regtbank te 
Zutphen 25-01-1841 dat hij Exploit doende aan  de vrouw van de schipper liggende aan de wal in Zutphen en hetzelfde op 23-02-

1841 te Doesburg waar het schip aan de wal is exploid doende samen met de aldaar wonende Deurwaarder Bello Adolph Johannes  

enz. Woude van der Heert Pieters verhuurt op 1 Januari 1838 tot 1 januari 1846 aan zijn zoon Woude van der Dirk Heerts jaar 
1841 (47) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Woude van der Hendrik A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 
enz.jaar 1834 (13) 

3699 B-4 

08-04-1834 
 

Woude van der Hendrik H, 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) 

3699 B-9 

23-04-1834 

 

Woude van der Hendrik kind van Woude van der Albert Jans en Rinkes Maartje, 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) 

6654  372 blz. 4 

09-08-1816 

Woude van der Hendrik P. 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) 

5991 735 

20-09-1814 

Woude van der Hendrik Paulus---- Mulder Lambert Geerts Deurwaarder te Oosterwolde heeft 2 arresten gelegd op de goederen 

van Boven van Grietje Alberts te Noordwolde met verzoek om Authorisatie,tevens  met een handgeschreven brief waaronder een 

kruisje gezet door Boven van Grietje Alberts, ook een brief met de handtekeningen van Mulder L. G.  de Deurwaarder en  Jonkers 
Jan Dirks, Woude van der Hendrik Paulus Mr. Schoenmaker beide te Oldeberkoop als getuige bij de beslaglegging bij Boven van 

Grietje Alberts jaar 1824 (5) 

6644  799 
nrs. 20-45 

25-09-1815 

Woude van der Hendrik Poulus 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) 

6852 28-A 
30-08-1824 

Woude van der Heyman slagter te Franeker wegens het uitoefenen van zijn beroep zonder patent, jaar 1824 (2) 

6073 656 

30-08-1821 

Woude van der Inze Pieters rustend leraar is beroepen door den kerkenraad van de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente te Nes 

en Hollum op het eiland Ameland  enz. jaar 1821 (1) 

6031 79 
03-02-1818 

Woude van der J. Deurwaarder te Leeuwarden hij heeft een andere functie en stel voor Treklof Dirk voor zijn functie als 
Deurwaarder jaar 1818 (1) 

9187 1341 

06-09-1918 

Woude van der J. gehuwd met Gossels Henny, 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) 

6008 82 blz. 3 

03-02-1816 

Woude van der J. R. 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) 

6089 1218 

31-12-1822 

Woude van der J. S. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding 

waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Turf bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822  (14) 



6864 3-A 

06-01-1825 

Woude van der J. S. ,  lange turf en baggelaarturf en steenkolen, 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) 

6094 367-A 

02-05-1823   

Woude van der J. S. wegens geleverde baggelaar turf, 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) 

6093 281 

07-04-1823 

Woude van der J. S. wegens geleverde Baggelaar Turf, 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) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Woude van der J. S.., 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) 

6250 968 

14-10-1814 

Woude van der Jacob Syes , 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 ) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Woude van der Jacobus wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Woude van der Jakob Geerts, 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) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Woude van der Jakob Sijes, 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) 

6658 575 blz. 3 

25-11-1816 

Woude van der Jakob staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of 

Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het 

voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6072 521 
02-07-1821 

Woude van der Jan J---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , 
Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding 

vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert 

Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend 
levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met 

als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert 

Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der 

Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en 

Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7) 

3575 7 
07-11-1878 

Woude van der Jan Johannes Akkerwoude Veereigenaar van Akkerwoude vermeld in een document Staat houdende opgave van 
de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8) 

8257 74/14 

31-36 
21-01-1840 

Woude van der Jan Klazes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is 

gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de 
Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, 

als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6301 407 

19-08-1822   

Woude van der Jan Lukas,schoolonderwijzer in de Noorder Drachten  Onderwerp: een brief geschreven en ondertekend door de 

schoolopziener  Heppener H. dat de schoolonderwijzer klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand , maar hij deed 
geheel vrijwilig afstand van zijn functie op 13 Mei 1817 nadat door zijne verregaande traagheid zijne school bijna geheel verlopen 

was en nog maar 6 tot 8 leerlingen had  enz. jaar 1822 (3) 

5997 230 
14-03-1815 

Woude van der Jan Paulus, bediende in het huis van arrest een handgeschreven brief met zijn handtekening , in verband met ziekte 
enz., enz. jaar 1815 (1) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Woude van der Jan Rintjes 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) 

6072 521 

02-07-1821 

Woude van der Jan S. ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , 

Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding 
vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert 

Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend 

levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met 
als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert 

Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der 

Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en 
Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7) 

6626 560 

23-04-1814 

Woude van der Jan Sijpts---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen 

Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden 
gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder 

aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan 

Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz 
Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, 

Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en 

Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje 
(ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de 

mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van 



beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt 

Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van 

Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. 

eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43) 

6085 753 

12-08-1822 

Woude van der Jan Sjoerd  ---- Gevangenissen, Onderwerp:  de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te 

Leeuwarden met als verzoek om  van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van 

der Jan Sjoerd  (borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook 
genoemd de President van het Collegie der Regenten Romkes Johannes  en de vice president van het Collegie der Regenten Feddes 

C. C. , Koumans Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4) 

9187 735 

07-06-1918 

Woude van der Jan, 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) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Woude van der Janke, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 
achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8356 305-3 

29-03-1841 

Woude van der Jantje Cornelis te Langelille staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van 

boeten en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van Onvermogen der 
Debiteuren enz. jaar 1841 (4) 

6387 16 

05-09-1814 

Woude van der Jelle Jans , Hij is volgens de Schout der Gemeente Beetsterzwaag , dat hij bij enig verzet of straf van natuur is dan 

dat hij op een geweldige manier gaat vloeken en dat hij enz. jaar 1814 (1) 

6386 34 t-m 37 
01-08-1814 

Woude van der Jelle Jans 42 jaar, geboren te Oostermeer zoon van Jelle Jans en Wouda Antie Johannes dat uit hoofde van een 
rechter zijbreuk enz. ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6386 69 en 70 

21-07-1814 

Woude van der Jelle Jans 42 jaar, geboren te Oostermeer zoon van Jelle Jans en Wouda Antie Johannes dat uit hoofde van een 

rechter zijbreuk enz. ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. te Ossendregt nabij Bergen op Zoom enz. jaar 1814 (2) 

6384 170 
26-6-1814 

Woude van der Jelle Jans---- Jappes Eeke en Woude van der Jelle Jans zijn door de officier van gezondheid onbekwaam gevonden 
voor den dienst enz. jaar 1814 (1) 

6386 26 

18-08-1814 

Woude van der Jelle Jans oud 42 jaar zoon van Jelles Jan en Johannes Antie wordt vermeld op een Nominative lijst (met 7 

kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig 

onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6382 20 nr.  303 

29-03-1814 

Woude van der Jelle Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van 

het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 303 

17-03-1814  

Woude van der Jelle Jans te Beetserzwaag, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot 

den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een 
aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6386 34 t-m 37 

01-08-1814 

Woude van der Jelle Jans---- Woude van der Jelle Jans 42 jaar, geboren te Oostermeer zoon van Jelle Jans en Wouda Antie 

Johannes dat uit hoofde van een rechter zijbreuk enz. ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6387 
 

85               
20-09-1814 

Woude van der Jelle Jans, er is geprobeerd hem geschikt voor den dienst te maken maar hij van zijn verstandelijke vermogens is 
beroofd en volstrekts ongeschikt is voor den dienst enz. enz. jaar 1814 (1) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Woude van der jelte, Kastelein 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) 

6048  493 
22-07-1819 

Woude van der Jense, hij tekend een brief  kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente  te Woudsend dat door het vertrek van hun 
vorige D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag  door een braaf leeraar vervult  

enz. enz.  tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (3) 

6626 487  blz. 11 

07-04-1814 

Woude van der Klaas J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 
belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Woude van der Lammert Johannes, 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) 

8308 1087-11, 11 

03-11-1840 

Woude van der Luitje---- Douma Sibre Sibles vervangen door Woude van der Luitje staat vermeld in een document  (met  9 

kolommen informatie) Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de 
maand  october die om verschillende reden de dienst zijn uitgeraakt enz jaar 1840  (6) 

8308 1079-12 

31-10-1840 

Woude van der Luitje er is aantekening geschied dat zijn plaatsvervanger onslagen is uit de Schutterlijke Dienst enz. jaar 1840 (3) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Woude van der Oebele Aukes 12 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) 

8376 

 

744/4 

30-07-1841 

Woude van der P. J. te Wanswerd en Jislum verzoekt toelating tot het Christelijke afgescheiden gemeente enz. jaar 1841 (4) 

6383 64 

02-04-1814 

Woude van der P. Y. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

6418 255-B 

01-06-1817 

Woude van der Pertus 244 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6854 4-A 
15-09-1824 

Woude van der Pieter Siemons---- Jelsum en Wirdum een grrot 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) 



9134 1081-11 

21-05-1883 

Woude van der Pieter Sijmons te Hogebeintum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6069 

 

303 

16-04-1821 

Woude van der Pieter Simon ---- Stuur Romke te Kollum hij wordt benoemd samen met Gerbrandij Jouke Gerbens te Rauwerd en 

Woude van der Pieter Simon te Wanswerd als taxateur om de landerijen  in het Kanton Leeuwarden te doen aanvangen enz. enz. 
jaar 1821 (1) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Woude van der Pieter Symons te Wanswerd wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, 

Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking 

voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5) 

6622 2136 

29-12-1813 

Woude van der Pieter Symons, de Maire Sytzama R. D. verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland om eerstgenoemde 

te benoemen als Adjunct Maire van Veenwouden zijnde hij reeds in 1811 tot deze post benoemd maar heeft het toenmalig 

plaatselijk bestuur enz. jaar 1813 (3) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Woude van der Pijtter Sijes, 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) 

3698 B-46, 7 

14-03-1832 

Woude van der Rienk Sijbes---- Jong de Jenke Klazes is de naam en niet zoals vermeld Jouke en Woude van der Rienk Sijbes te 

Finkum door familiebetrekkingen verwant aan haar d.v. Jong de Klaas Uitzes verklaart bij deze enz. , 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) 

6623 205 

31-10-1813 

Woude van der Rienk 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) 

6623 60 

31-12-1813 

Woude van der Rienk, 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) 

6250 968 

14-10-1814 

Woude van der Rienk, 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 ) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Woude van der Rienk, 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) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Woude van der Rinse, 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) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Woude van der Rinske Durks moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 

daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. 
enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Woude van der Rinske Durks, 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) 

8374 693/1 - 3 

15-07-1841 

Woude van der Roelof Johannes te Rinsumageest, Een bekeuring wegens het zitten in de Herberg na sluitingstijd enz. enz. tevens 7 

kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

6416 172 
16-04-1817 

Woude van der Roelof---- Wiersma G. S.  assessor van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende dat volgens art. 197 der wet op de Nationale Militie het de beambten van den Burgelijken Stand verboden is eenig 

manspersoon ten huwelijk aan te tekenen zonder dat hij maar dat Woude van der Roelof enz. jaar 1817 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 29 

00-00-1867 

Woude van der Roelof Wobbes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 40 
00-00-1869 

Woude van der Roelof Wobbes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1869 (2) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Woude van der Romke, 373 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) 

6058 339 

12-05-1820 

Woude van der S. S. leverancier van onderscheidende goederen  aan het Tucht en Blokhuis Onderwerp: betalingen enz. jaar 1820 

(3) 

6257 410-16 

28-04-1815 

Woude van der Sape Sjoerds 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) 

6418 248-C 1e bat  

13e  blz. 
Nom. Staat 

09-06-1817 

Woude van der Sikke Joh’s * Tietjerk 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) 

6418 248-b 1e bat 

1e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Woude van der Sikke Johanes 130 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Woude van der Sikke Johannes 130 Suawoude 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) 

6418 248-DD  

2e Compag. 
2e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Woude van der Sikke Joihan staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 

afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den 
jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6072 521 
02-07-1821 

Woude van der Sjoerd J.    ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te 
Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de 

aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille 

hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema 
Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en 

Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de 
weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  

Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de 

Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7) 

6036 477 
07-07-1818 

Woude van der Sjoerd J. .---- hij is  Borg.  Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te 
Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4) 

6036 477 

07-07-1818 

Woude van der Sjoerd J.,  Lange Turf,  ,   Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, 

met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Woude van der Sjoerd Jannes te Leeuwarderadeel 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) 

9181 1737 
02-10-1915 

Woude van der Sjoerd----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt.  eervol onslag, hij 
krijgt geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz.  

in het dossier komen voor;  Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de 

avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje 
heeft plaatsgehad, enz. enz.  tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en 

Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de 

navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de 
J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,  Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra 

J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske,  jaar 1915 (dossier 17) 

6048 470 

15-07-1819 

Woude van der Sjoers---- Romkes Johannes President van het College  van regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden en 

Eekma J. Vice President,  Vitringa Coulon J.,  Smeding H. en Feddes C. C. leden van genoemd college, in de vergaderzaal 
aanwezig en de llaagst ingeschrevene mogen de Turf leveren voor de huizen van Arrest met de bedragen van inschrijving en wel 

de heer  Woude van der Sjoers zowel voor de lange turf als voor enz. enz. jaar 1819 (3) 

6646 935 
12-12-1815 

Woude van der Sjouke Namles Trekveerschipper Harlingen op Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij op zijn reis van 
Harlingen naar Leeuwarden den 22 september in de vroegen morgen circa 6 uuren Franeker passerende van daar heeft ingenomen 

Loon van ….? En Vrouw echtelieden wonende op het Vliet aldaar alsmede een vat met Pekelharing toebehorende aan Jans Sjoukje 

Koopvrouw van Harlingen enz. jaar 1815 (3) 

8224 1228 

02-12-1839 

Woude van der T. J. wordt vermeld in de agenda van den Staatsraad, Gouverneur betreffende een bekeuring (dossier niet 

aanwezig) jaar 1839  (1) 

6255 260 

11-03-1815 

Woude van der T. R.---- Wiersma G. S.. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten  de nog niet 

betaald zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz. 
tevens vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van 

Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814  gearresteerd. Karstes Benne door 

de  Veldwachters van Veenwouden   de heren Wiersma K. H.  en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes 
Hebb door de  Veldwachter van Veenwouden   de heren Wiersma K. H.  en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude  

jaar 1815 (3) 

8375 708-5_43 
20-07-1841 

Woude van der te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) 
Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der 

Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

6654  372 blz. 4 
09-08-1816 

Woude van der Tjalling P. 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) 

6644  799  

nrs. 46-74 

25-09-1815 

Woude van der Tjalling Poulus 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) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Woude van der Tjalling R. 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) 

6031 87 

07-02-1818 

Woude van der Tjalling Romkes---- Steringa Roelof en Woude van der Tjalling Romkes  zij heben op verzoek ontslag bekomen  

en de grietman van Rinsumageest draagt voor Verdenius Thomas Alberts te Akkerwoude en Treklof  Dirk te Veenwouden voor de 
functie als Deurwaarder jaar 1818 (1) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Woude van der Tjeerd Daniels 207 Hollum 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 87  
00-00-1890 

Woude van der Toeke , 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 Zee- miliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 



8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Woude van der W. S. nr. 131 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) 

6417 211 

15-05-1817 

Woude van der Willem 26 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende 

het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 

kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. 
jaar 1841 (6) 

9182 285/38 

07-02-1916 

Woude van der Wopke Politiedienaar Ternaard Met Signalement, jaar 1916 

9187 890 
04-07-1918 

Woude van der Wouter, 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) 

3699 B-4 

08-04-1834 
 

Woude van der Yede A. , 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) 

6259 759 

24-07-1815 

Woude van der Z?. H. heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  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) 

6412 397 

26-11-1816 

Woude(n) Dirk Sase staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van Oorlog aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij  buiten Europa en behorende tot de O. I. Troepen op 

den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met vermelding van overlijdensdatum, 
geboorteplaats enz. jaar 1816 (2) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Woudema Eertse te Franekeradeel 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) 

6864 26/1-C 

 no.  44 

07-01-1825 

Woudema Eetse te Franekeradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit 

de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

9725 Deel 2  
Blz. 86  

00-00-1890 

Woudema Johannes op de Noordzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9183 1405 
23-09-1916 

Wouden van der Jan Lubertus  te Oldelamer een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om vergoeding van de 
schade enz. enz.,  volgens ingewonnen inlichtingen is hij een zeer betrouwbaar persoon maar dat zijn schade aan het vee ten 

gevolge van de hoge waterstand er wel is maar niet vergoed hoeft te worden enz. enz. onderwerp Waterschade 1916 (5) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Woudenberg Nicolaas, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 12-11-1813 Soest,  hij wordt vermeld op een Nominative 

Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van 

Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne 

Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 
1840  (4) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 24 
06-02-1824 

Woudenberg van H. Lid van het Provinciaal Kerkbestuur te Zuid Holland, 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 

6709 36 deel 1 
blz. 2 

16-01-1822 

Woudenberg van H. te  ’s Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 
(43) 

6683 2 deel 2, 8 

04-01-1819 

Woudenberg van H. te ‘s Gravenhage 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 8 

06-02-1824 

Woudenberg van H. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen 

en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde 
plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

2 

16-01-1822 

Woudenberg van H. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

6709 36 deel 2  blz. 
8 

16-01-1822 

Woudenberg van H. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 
(43) 

6683 2 deel 2, 2 

04-01-1819 

Woudenberg van H. te ’s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 2 

06-02-1824 

Woudenberg van H. te ’s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen 

en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde 
plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 



6683 2 deel 1, 5 

04-01-1819 

Woudenberg van H. tot Assessor voor de Classis van ’s Gravenhage 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) 

6683 2 deel 1, 

Blz.2 
04-01-1819 

Woudenberg van H., tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Woudhuisen Harmen Uilkes 371 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Woudhuizen Garmen Ulkens 21 is zijn volgnummer en Balk 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) 

6418 248-A  

 11e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Woudhuizen Harm Uilkes * Balk 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) 

6418 248-E 

1e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Woudhuizen Harm Uilkes 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) 

6418 248-b 3e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Woudhuizen Harmen Uilkes 371 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind 
van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Woudinga J. J. te Huins wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Dronrijp jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6028 810 

13-11-1817 

Woudman Frans A. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Woudman Frans A., 13 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
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) 

6838 7-A bijl.2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Woudman Frans A., 38 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Woudman R. T. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Woudman Ruurd Taekes 335 Wierum 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) 

6630  1017B  

blz. 9 

22-08-1814 

Woudman Tjabel Joosten 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) 

6630  1017A  

blz. 9 

22-08-1814 

Woudman Tjabel Joosten 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) 

5995 37 

14-01-1815 

Woudrichem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in 

gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. 
Jaar 1815  (12) 

6090 12 en 25 

03-01-1823 

Woudsend : Onderwerp de vrouwenschool en de kleine kinderschooltjes enz. enz.  is een school voor kinderen onder de 6 jaar jaar 

1823 (4) 

6711 248 
07-09-1822 

Woudsend een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten 
verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente 

Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en 

Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6090 83 

27-01-1823 

Woudsend ----Schernkes Gerritje Rommerts, zij is aangesteld als onderwijzeres op de vrouwenschool te Woudsend verder 

genoemd Visscher H. W. C. A. de schooolopzichter enz. jaar 1823 (1) 



6096 615 

07-07-1823    

Woudsend, ---- 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) 

6094 426 

21-05-1823   

Woudsend, 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) 

6242 62                   
01-02-1814 

Woudsend, Onderwerp de verhuur van den Dorpsherberg  de voorwaarden gechargeerd door de heer Olivier van het Arr. Sneek 
enz. jaar 1814 (1) 

6100  1215-31 

29-11-1823 

Woudsma A. T. , Eigenerfde te Wolvega, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wovega  in 1823 

die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

9183 1198 
05-08-1916 

Woudsma Evert, 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) 

6256 394 

20-03-1815 

Woudsma F. H. ondertekend een brief als volgt, de gewezen Baljuw benevens de leden van het gemeente bestuur van 

Weststellingwerf betreffende o.a. de agterstallige tractementen over de jaren 1808-1807-1808 welke uit gebrek aan fondsen niet 
voor de jaren 1810 en 1811 heeft kunnen worden betaald enz. jaar 1815 (7) 

6718 250 

00-00-1823 
 

Woudsma Fake Hendriks., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de 

najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., 
Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., 

Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker 

Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  
Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 

1823 (47) 

9184 729-2 

04-06-1917 

Woudsma Feike,---- Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief met zijn 

handtekening,  Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter Wolvega   naar de 
rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug genaamd Blessebrug, en 

dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor Haan de Jan Tobias 56 

jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike,  Koopman te Wolvega, Ensing Joseph 
Christiaan   Boer te Peperga , Deking Dura  J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor 

Woudstra H. Th te Wolvega  enz . ,  jaar 1917 (3) 

6871 28-03-1825 
33/1-C 

Woudsma Foeke Hendriks te Weststellingwerf, 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) 

6380 13 
29-01-1814 

Woudsma Frederik te Jelsum, nr. 23, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Haan de ….? Die 
ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven 

manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen 

worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

6254 126-8 

16-01-1815 

Woudsma Geert Sipkes, Schipper van beroep te Suiderhuisterveen, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en 

Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd 

Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

6415 54 
08-03-1817 

Woudsma Geertje Hendriks---- Herckenrath ….? Commanderende officier van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de gedeserteerde  

Flankeur Schaap Hendrik Jans  met de nodige middelen opgespoort moet worden ook aanwezig een document met  10 kolommen 
bereffende zijn signalement waarin o.a.  zijn  ouders Lolkes Jan en zijn moeder Woudsma Geertje Hendriks geboren 4 april 1793 te 

IJsbrechtum en dat hij plaatsvervanger is van Hettema Tilman Pieters , kleur ogen  enz.  jaar 21817 (2) 

8380 823-2  

20-08-1841 

Woudsma H. L. in leven Taxateur van den Turf zijn minderjarige kinderen komen voor in een schrijven van de Minister van 

Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende personen die een gratificatie ontvangen met vermelding van het bedrag  
enz. jaar 1841 (4) 

6089 1194  

blz. 31+ 32       
23-12-1822 

Woudsma H. T. Eigenerfde te Wolvega Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6830 10-A 

21-01-824 

Woudsma Hendrik Egberts---- Bakker Jetze Dirks hij is volgens een Rapport Niet meer in de Gemeenten Heeg of Woudsend te 

vinden en ook niet volgens een ander rapport te Sneek ook Zijlstra Cornelis  Hendriks  niet aldaar verder genoemd Woudsma 

Hendrik Egberts dat deze sedert jaren niet te St. Johannisga noch in eener der plaatsen der controle woonachtig ook enz. jaar 1824 
(8) 

6393 134 

28-02-1815 

Woudsma Hendrik Taekes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6078 95-34 
25-01-1822 

Woudsma Hendrik Takes Eigenerfde te Wolvega , hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Wolvega enz. enz. jaar 1822 (4) 

6101 1272 

10-12-1823 

Woudsma Hendrik Takes Raad van zetting van Wolvega  aldaar wonende , Hij is voorgedragen als Schatter der Belastingen te 

Noordwolde enz. jaar 1823 (4) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Woudsma Hendrik Teekes 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) 

6402 

 

922-1+ 11 

09-12-1815 

Woudsma Hendrik Tekes 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) 

6423 566 

19-11-1817 

Woudsma Hesse Lijkles---- Kuijtenbrouwer  Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Fokke A. H. Kannonnier  welke zich met groot verlof in 

Vriesland bevind en verzoekt de Gouverneur deze te gelasten zich bij zijn bat. te vervoegen en  de Kannonnier Bontekoe Gerrit is 
gergtigd dat hij op groot verlof is verder genoemd de Geremplaceerde Woudsma Hesse Lijkles enz. jaar 1817 (2) 

6254 140-B-blz. 23 

17-01-1815 

Woudsma Jan 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. 



6250 1025 

24-10-1814 

Woudsma Klaas Peters--.---- Vrolijk …? Mejuffrouw de weduwe en de heer Wageningen van G.  Onderwerp: een request 

betreffende er zou in de kerk te Jelsum enz.  omtrent de dringende omstandigheden van de armenbeurs, ook wordt er gesproken 

over de bewoning van het  zomerverblijf van  de heer Wageningen van G.  , ook de publieke verkoop van granen over 1812 en 

1813 enz. waardebepaling  enz. hij heeft uiteindelijk pondematen verkocht aan Jorna Andrijs., ook dat in werkelijk dienst heeft de 
hovenier Woudsma Klaas Peters enz. jaar 1814  (3) 

9183 1306 

06-09-1916 

Woudsma L. J. gehuwd met Selig Hermina, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 
1916 (4) 

9184 1031 

01-08-1917 

Woudsma L. J. gehuwd met Selig Hermina, 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) 

6389 17 

31-10-1814 

Woudsma Otte Hendriks, Sergeant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr. 

Heerenveen enz. jaar 1814 (2) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Woudsma Pier Teekes 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) 

6871 28-03-1825 
11-A/3 

Woudsma S. G. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van 
geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4) 

6101 1315 

18-12-1823 

Woudsma T. H. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6864 60-C-41 
13-01-1825 

Woudsma T. H. te Wolvega Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6099 1061 

27-10-1823    

Woudsma Taeke Hendriks  , grondeigenaar en veehouder  te Nijeholtwolde , verzoekt schadevergoeding voor een op het gezag van 

de Grietman gedood paard, ook genoemd de Veearts Burghof die verklaarde dat het paard een zeer kwaardaardige en  
besmettelijke droes had  enz. jaar 1823 (2) 

6018 38-B 

17-01-1817 

Woudsma Taeke Hendriks 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) 

6095 489 

10-06-1823   

Woudsma Take Hendriks, Grondeigenaar en veehouder  Onderwerp een declaratie wegens schadevergoeding van een gedood dier 

op last van hogerhand , met een attest van den Veearts Barghof L. W. met een taxatie van Hooisma Ids Johannes en Oosterkamp 
Klaas Andries tevens een verklaring van Dijkstra Wolter Jans  dat het paard begraven was  enz. enz. jaar 1823  (2) 

6089 1199 blz. 30 

26-12-1822 

Woudsma Take Hendriks, 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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Woudsma Take Wierts 183 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) 

6021 252, 1-4 

17-04-1817 

Woudsma Teeke Hendriks wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om 

te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18)   

8224 1216/2 
16-11-1839 

Woudsma Tjalling in de  Gemeente Leeuwarden is Loteling bij de Nationale Militie ligting 1834 een verzoek van de Majoor 
Kommanderende het reserve Bataillon der 7e afd. Inft. te Zwolle,  het betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. jaar 1839 (4) 

6245 399-31+  

33 en 35 
10-05-1814 

Woudstra  Pieter Martens  hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

9188 481-d 

25-04-1919 

Woudstra  Uiltje IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Woudstra Aat Ferdinants, 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) 

7977 158-7 

14-02-1837 

Woudstra AEde Sipkes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der 

ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4) 

9180 264 
06-02-1915 

Woudstra Berend,  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) 

9725 Deel 2  

Blz.3 

00-00-1876 

Woudstra Cornelis, Java, 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) 

9725 Deel 2  

Blz.1 

00-00-1875 

Woudstra Cornelis, Middelandse zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het 

register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 64 

00-00-1873 

Woudstra Cornelis, 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 

1873 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 70 

00-00-1873 

Woudstra Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1874 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 73 

00-00-1874 

Woudstra Cornelis, 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 

1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 77 
00-00-1875 

Woudstra Cornelis, 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) 



8211 988-3, 39 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Woudstra D. H. de weduwe 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) 

8375 708-5_39a 
20-07-1841 

Woudstra de weduwe 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Woudstra Dirk E. 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) 

9180 1246 
05-07-1915 

Woudstra Durk,  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) 

9182 284 

09-02-1916 

Woudstra Durk,  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) 

9186 548 
04-05-1918 

Woudstra Durk, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 204 
00-00-1899 

Woudstra Durk, Zeemilitie gaat naar de Oostzee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

5987 346 

06-05-1814 

Woudstra E. J. te Hemelum---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland 

wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3) 

6419 301 
18-07-1817 

Woudstra E. S.---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor 

ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te 

Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar 
opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides 

Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der 

Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes 
*weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij 

een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was 

maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze 
verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9) 

6644  797 

29-09-1815 

Woudstra E. S.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende een vergelijkend examen der sollicitanten voor de vacante school te Warns en de keus is eenstemmig 

gevallen op Woudstra E. S. onderwijzer te Hemelum enz. jaar 1815 (1) 

6258 627-4 

21-06-1815 

Woudstra E. S. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering 

en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de 

diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

8257  69/20, 2 

nr.  147 
20-01-1840 

Woudstra Eelte de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder 
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

5997 261 

20-03-1815 

Woudstra Everen Siebens te Hemelum, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende 

salaris en wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3) 

6006 952 

06-12-1815 

Woudstra Everen Siebrens aanvaard zijn post als onderwijzer te Warns en vertrekt te Hemelum jaar 1815 (1) 

5999 424 

06-05-1815 

Woudstra Everen Siebrens, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het 

tractement , jaar 1815 (2) 

6622 2128 

24-12-1813 

Woudstra Frankes Wybes---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november is er een 

proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple hetgeen byzonder 

hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt 
Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra 

Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette 

achter het secreet van zijn vader  een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter 
Sijbrens) enz. jaar 1813 (5) 

9181 1645 

03-09-1915 

Woudstra Froukje,  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) 

9184 729-2 
04-06-1917 

Woudstra H. Th----Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief met zijn 
handtekening,  Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter Wolvega   naar de 

rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug genaamd Blessebrug, en 

dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor Haan de Jan Tobias 56 
jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike,  Koopman te Wolvega, Ensing Joseph 

Christiaan   Boer te Peperga , Deking Dura  J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor 

Woudstra H. Th te Wolvega  enz.  ,  jaar 1917 (6) 

8257 74/14 

43-48  

21-01-1840 

Woudstra Hans Harmens zijn  nummerverwisselaar is Doeve Hendrik Coops hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen 

informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; 

Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen 
ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Woudstra Harmen Hanzes 9 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde 

persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog 

met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 



6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Woudstra Harmen Menses 9 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde 

persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog 

met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 

omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6419 287-A_ 2e  

Compagnie 

23-06-1817 

Woudstra Hend... wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. 

Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen 

informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 
1841 (3) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Woudstra Henderina Heinen weduwe van J. B. Scholten wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en 

Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der 

debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

6418 248-A  

 7e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Woudstra Hendrik Jan * Oudeschoot 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Woudstra Hendrik Jans 112 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) 

9191 1487 

06-12-1920 

Woudstra J. Bolsward Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5) 

9184 427 

05-04-1917 

Woudstra J. te  Lemmer wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Woudstra J. W. Utingeradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door 

de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein 
Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal 

paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig 

zijn enz. jaar 1817 (3) 

8214  1026/1-11 

07-10-1839 

Woudstra Jacob Jelles te Nijehaske, 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) 

9189 1400 
28-11-1919 

Woudstra Jan Bolsward Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2) 

9188 358 

21-03-1919 

Woudstra Jan Bolward Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919  (1) 

6256 395                     
23-03-1815 

Woudstra Jan Hendriks en Ziezenga Andries Jans , Armenvoogden van den dorpe Oudeschoot  tevens Bouwman Reitze Hotzes en 
Hoeksma Roel Sikkes  Armenvoogden der dorpe Nieuweschoot.  zij tekenen een document  met als  Onderwerp: hun 

eigendommen en goederen voor in en na de Fransche tijd enz. jaar 115 (2) 

6393 134 
28-02-1815 

Woudstra Jan Lammerts Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Woudstra Jan Sipkes 20 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) 

9181 2030 

25-11-1915 

Woudstra Jan te Lemmer, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9187 908 

06-07-1918 

Woudstra Jan Zutphen Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland., jaar 1918 (1) 

9487 728, 1e afd. 

05-06-1918 

Woudstra Jan Zutphen Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht tot Veldwachter  te Doniawerstal, jaar 1918 (3) 

9190 277 

24-02-1920 

Woudstra Jan,  geb. 02-06-1887 Nijland voordracht tot benoeming van Veldwachter te Oudehorne jaar 1920 (2) 

8257  69/20, 3 

nummer 14 
20-01-1840 

Woudstra Jelle de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Acht- 

   karspelen 

Woudstra K. E. te Gerkesklooster staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6830 22-A 

20-01-1824 

Woudstra Karst Jans Veenbaas te Rotsterhaule staat vermeld in een brief van de Rijksadvocaat in Vriesland betreffende de executie 

tegen hem en dat hij net zo veel schuldig is dan van hem wordt gevorderd maar dat hij in 1813 en 1814 door aanpeil impost turf 
enz. jaar 1824 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Woudstra Kerst J. 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) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Woudstra Kerst J. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor 
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt 

involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

8257  69/20, 3 

nummer 39 
20-01-1840 

Woudstra Kornelis Poorten 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) 

6623 109 

08-01-1814 

Woudstra L. S, Woudstra S. L. en per orde mijn vader Woudstra L. S.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide 

oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte 



ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 

inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de 

handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

9185 1144 
05-09-1917 

Woudstra Nathan, 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) 

6251 1092 

09-11-1814 

Woudstra Oebele Jans, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter 

bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 

1814 (4) dossier 16) 

6388 69         

 04-10-1814 

Woudstra P. S. 2e Luitenant bij de 4e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm 

omdat deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd in 

tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5) 

6249 
 

829 
05-09-1814 

Woudstra S. L. , Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  
Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding 

met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5) 

6623 109 
08-01-1814 

Woudstra S. L. en per orde mijn vader Woudstra L. S.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van 
Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns 

en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp 

Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 
inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6293 220 

12-03-1819 

Woudstra S. L. hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van den 

hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum annexis 
enz. jaar 1819 (7) 

6294 375-24 

17-05-1819 

Woudstra S. L. Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente 

Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en 

Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende 
Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24) 

6256 338 

21-02-1815 

Woudstra S. L. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der achterstallige 

schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Woudstra S. L. te Warns 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) 

8285 615-2, 17 
19-06-1840 

Woudstra S. L. te Warns wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Woudstra S. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de 

uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 
Oldephaert 

       en 

Noordwolde 

Woudstra S. te Warns staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen 

van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 17 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Woudstra S. te Warns wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 
1000 namen (132) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Woudstra S. te Warns wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6254 181 

21-02-1815 

Woudstra Sake Lolkes Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  een staat 

van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 
17-07-1839 

Woudstra Sapke L. te Warns 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) 

6395 506 

21-05-1815 

Woudstra Siete Oepkes 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) 

6383 184 
24-05-1814 

Woudstra Siete Oepkes woonachtig te Drachten en die de bekwaamheid heeft enz. en wil voor 4 gulden per week de officieren van 
beide dorpen gedurende enz. wil onderwijzen jaar 1814 (1) 

6257 402-2 en 4 

02-05-1815 

Woudstra Sietze Oepkes voor het onderwijs in den wapens enz. , 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 (3 ) totaal (5) 

8356 320-22 
02-04-1841 

Woudstra Sijbe Everens is op den 27e maart 1841 overleden als beroep was hij Schoolmeester en genoot tractement uit s’lands kas 
enz. jaar 1841 (3) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Woudstra Sijbren Hendriks 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) 

6021 257 
21-04-1817 

Woudstra Sipke Lieuwes----- Scholte Syts Jans  weduwe van Muselaar Eeltje Pieters  te Warns beklaagt zig dat een reclame van  
Schraale Sybren Hylkes tern onregte op haar naam is overgebracht enz. enz.     zij verzoekt te worden vrijgesteld enz. enz. wordt 

als nieuwe huurder vermeld Woudstra Sipke Lieuwes jaar 1817 (2) 

8341  9/15 

04-01-1841 

Woudstra Sipke Liewes,  Betreft beschikking op reclame op Patentrecht voor  Sipke Liewes Woudstra, Tapper te Warns, met brief 

met handtekening (12) 



8257  69/20, 3 

nummer 36 

20-01-1840 

Woudstra Trijntje Poorten 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) 

8378 780/20 
09-08-1841 

Woudstra W. J. , Veenman te Nijehaske Onderwerp een bekeuring  accijns Turf, en door hem bezwaar daartegen in een 
handgeschreven brief met zijn handtekening ,  jaar 1841 (13) 

8280 517-11,  

34-36 

19-05-1840 

Woudstra W. L.  t e Nijehaske wordt vermeld als schatter in de Gemeente St. Johannisga in een document genaamd: In voldoening 

aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij 

opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt 
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8364 489-6 
1+18-20 

18-05-1841 

 

Woudstra Wijbren Lammerts staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter 
J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 

tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 

1841 (4) 

8364 489-6 

1+15 en 16 

18-05-1841 
 

Woudstra Wijbren Lammerts staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot 

benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 
1841 (3) 

6256 338 

21-02-1815 

Woudstra Zake Lolkes wegens geleverde doodskleding  voor de  Gealimenteerde wijlen Hut Trijntje en Wijtzes Gielke, vermeld 

als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  

(8) 

8368 566/3 

10-06-1841 

Woudstra, Roelof  Wessels Veen man  een proces verbaal  van bekeuring betreffende  belasting over turf.te Nijehaske, jaar 1841  

(16) 

6836 14-A 

10-03-1824 

Woudt Lutte K., Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824  (7) 

6836 14-A 

10-03-1824 

Woudt Lutte K., Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824  (8) 

8364 481-6 

17-05-1841 

Woudt van der H. M. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige 

verklaringen enz. jaar 1841 (4) 

6416 154 

17-04-1817 

Woudwiek Wijtze Harkes---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Woudwiek Wijtze Harkes* in oktober 1798 en Sijgersma Jacob Gerbens * 1797 wonende in de Heide  

enz. jaar 1817 (2) 

8214  1028/1 
08-10-1839 

Woudwijk Cornelis Joukes hij heeft zig schuldig gemaakt aan bedelarij en op last van de Kantonregter gearresteerd om naar 
Ommerschans overgebracht te worden enz. jaar 1839 (2) 

6089 1193         

23-12-1822 

Woudwijk Haike Baukes  die door verjaring zeggende  Eigenaar te zijn van een stuk grond groot  van een vierde pondematen  Tuin 

aangelegd in de Heide enz. enz. enz.  jaar 1822 (1) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Woulla Lammert Franz 580 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9725 Deel 2  

Blz. 203 

00-00-1899 

Wousta Taede, Korpd Ponteniers, gaat op de 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 1899 (2) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Woustera Gerrijt A?.hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen 

der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met 
twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm 

alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te 

Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6389 98 
19-11-1814 

Woustra G. L. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om 

te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze 

dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel 
maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e 

Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6389 98 
19-11-1814 

Woustra S. L.  ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om 

te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze 

dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel 
maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e 

Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6389 98 

19-11-1814 

Woustra Titte Lieuwes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? 

De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 
om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze 

dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel 
maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e 

Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6082 504 

25-05-1822 

Woutenswouden Tolhek---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting 

van de Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  
Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10) 

7977 158-13 

14-02-1837 

Wouter Douwe Meints, 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) 

3622 Dossier  
A-1 

Wouter Wouds Tolhek----  Haak van der Pieter Ernst wonende te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE 
perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Eyberts en Ritsma 



30-10-1832 Klaas ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen 

staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland 

enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50) 

3622 Dossier  
A-2 

30-12-1837 

Wouter Wouds Tolhek---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te 
Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds 

Tolhek  met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting 

en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en 
langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1838-1843 dossier (59) 

3622 A-5 

13-12-1852 

Wouter Woudster Tolhek---- Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende 

voor het VIJFDE perceel  van de de pacht van het  Tolhek en boom  genaamd het Wouter Woudster Tolhek met als borg Sikkama 

Jan Temmes Landbouwer te Burum en Haijema Minne Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en 
opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en 

langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borg zijn hun handtekeningen onder 
de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24) 

3622 A-6 

23-12-1857 

Wouter Woudster Tolhek---- Haalstra Sikke Andries van beroep Koopman te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het 

VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en de boom  genaamd Wouter Woudster Tolhek met als borg Waalstra Sijbe 

Andries en Kuikerk Thijs Jans, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende 
landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie 

Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24) 

9921 23 

19-10-1882 

Wouters A. W. ,  Politiebediende te Goutum 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) 

6241 53                    

27-01-1814 

Wouters Andries---- Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt de helft van dit veer 

aan Bootsman Jan Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters Andries Koopman te IJlst en Burger van 

die Stad., Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 (17) 

6047 379 

03-06-1819 

Wouters B. W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6623 58 

02-01-1814 

Wouters Beerend Wijbes, ---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en 

Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, 
Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma 

Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs 

Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

8345 79-32 

25-01-1841 

Wouters Catrinus Frederiks, Fuselier 5e Afdeeling Infanterie * 20-03-1815 Bolsward,  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) 

8280 525-A, 2 

31-47 

16-05-1840 

Wouters Catrinus Fredriks hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de 

ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op 

de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. 
jaar 1840 (4) 

8308 1087-11, 5 

03-11-1840 

Wouters Catrinus Fredriks staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie 

waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (5) 

6281 545-13 
04-11-1813 

Wouters Dirk de kinderen en erfgenamen ontvangen tractement van 1-01-1810 tot 26-03-1810 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 (6) dossier (23) 

6249 
 

913 
23-09-1814 

Wouters E.   Borg voor Waardenburg F.  de pacht gemeint van het Pakkedvraagersgeld van Mei 1797- April 1798 als borg---- 
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) 

6646  916 

01-12-1815 

Wouters Eelke---- 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) 

6249 

 

913 

23-09-1814 

Wouters Eelke Commies en Keuchenius G. Secrs heeft verpagt---- 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) 

6624 280 

17-02-1814 

Wouters Eelke---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van de Gemeente Koudum verzoekt aan de Heeren Commissarissen Generaal 

in het departement Vriesland om  Wouters Eelke tijdens zijn afwezigheid zijn functie waar te leten nemen omdat de Heer Lels 
Gerrit enz. jaar 1814 (1) 

6624 230-a 

27-01-1814 

Wouters Eelke---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van Koudum schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen 

Generaal van Vriesland  en draagt tot Sustituut Schout voor de Heer Lees Gerrit wonende te Koudum en gezien 1 der leden van de 
Raad altijd ziek en bedlegerig is wordt voorgedragen Wouters Eelke enz. jaar 1814 (1) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Wouters Eelke 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 164 
00-00-1896 

Wouters Fedde, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 



9921 14-A 

19-10-1882 

Wouters Franciscus H. Agent 1e Klasse te Harlingen 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) 

5667 10 blad 9  

00-00-1880 

Wouters Freerk, Schoenmaker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  
aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6866 30-01-1825 

15-A 

Wouters Geertje W. te Sneek . Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes 

huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6866 30-01-1825 
15-A 

Wouters Geertje W. te Sneek voor Wouters Wybe te Groningen Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap 
van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

8262  134/6 

07-02-1840 

Wouters Geertje Wouters (†)----Wouters Wouter Wybes   Azijnmaker te Groningen en wijlen Geertje Wouters Wouters, jaar 1840 

 

6866 30-01-1825 
15-A 

Wouters Geertruida---- Wouters Wouter, Jan en Geertruida te Sneek  en Stiens voor hen zelven en Wouters Titia Maria gedaan te 
Sneek den 15 December 1821 certificaat nr. enz. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters 

Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Wouters Gerben, 327 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) 

6252 1174-2  
27-02-1810 

Wouters Gerrit, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Wouters H. 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) 

8214  1035/8 

09-10-1839 

Wouters Hendrik Koopman in Manefacturen  te Bolward  schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij aan Houten van W. 

Commies heeft verkocht en geleverd goederen enz. maar dat deze in zijn functie ter goeder trouw enz. ook heeft Bloemen A. P. 

Stoker van Chemische voorwerpen te Sneek een aanvraag gedaan om enz. jaar 1839 (5) 

6394 285 

10-04-1815 

Wouters Idsco Harings---- Antonides Andries  wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in 

het Arrondissement  Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. tot 1e Luitenant i.p.v. Wouters Idsco Harings jaar 1815 (3) 

6633  1415 

31-10-1814 

Wouters Idske  ---- 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) 

6099 1051 
25-10-1823    

Wouters Idske Harings,  hij vervangt de ontvanger Huber  van Tjerkwerd tijdens zijn afwezigheid van enz.   jaar 1823 (3) 

6393 144 

25-02-1815 

Wouters Idske---- Ladenius Hendricus Hermanus wordt benoemd tot eerste Luitenant 4e Compagnie gewezen Garde  D’Honneau 

thans gedesigneerd als schutter bij genoemde compagnie i.p.v. Wouters Idske enz. Jaar 1815 (3)   

6076 912 + 922 
23-11-1821 

Wouters Idsko Harings---- Andrea Johannes Ontvanger der Directe Belastingen van de gemeente Nijland sedert eenige tijd 
laboreerende aan eene Zenuw Ziekte (een ondertekende verklaring van de arts Vries de P. is ook aanwezig ) waardoor ik een 

gedeelte van de dag te bed moet blijven verzoektin een door hem ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland of in dit 

buitengewone geval zijn Klerk Wouters Idsko Harings tot het tekenen der kwitanties tevens het antwoord dat er geen bedenkingen 
zijn om dat toe te staan enz. jaar 1821 (3) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Wouters IJzaak staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele 

Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal 
haardsteden , jaar 1841 (5) 

6394 324 

17-04-1815 

Wouters Isaac 2e 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) 

6866 30-01-1825 
15-A 

Wouters Isaac te Sneek.  Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes 
huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6396 619G 

23-06-1815 

Wouters Isaak 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) 

6401 

 

871-G 

25-09-1815 

Wouters Izaak 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) 

6386 98 

15-08-1814 

Wouters Izaak is benoemd bij de schuterrij van Sneek als 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1) 

6402 

 

922-1+4 

09-12-1815 

Wouters Izaak 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) 



6404  58-4 

04-03-1816 

Wouters Izaak 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) 

6426 81 
17-02-1818 

Wouters Izaak te Sneek wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie betreffende zijn door hem ondertekend  request (=aanwezig) dat hij is aangesteld als Luitenant bij 

de Schutterij  maar als enigst zoon  al zijn tijd nodig heeft om zijn hoogbejaarde vader enz. ook een verklaring ondertekend door 

Feenstra G. Kapitein Kommandant der Dienstdoende Schutterij van Sneek jaar 1818 (4) 

6419 290 
04-07-1817 

Wouters J. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer 

eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de 

waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en 
Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., 

Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. 
Fourier. enz. jaar 1817 (6) 

6419 293 

02-07-1817 

Wouters J. ---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was 

getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., 
Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Wouters J. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen 

en vee, enz. jaar 1877 (5) 

6401 

 

871-G 

25-09-1815 

Wouters J. 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) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Wouters J. T. te Surhuizum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 

b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.13>> 

27-08-1839 

Wouters J. te Sneek 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) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Wouters J. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  

met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 
(5) 

6862 23-D  

16-12-1824 

Wouters Jan Berends---- Gonggrijp F. zijn aanstelling als raadslid van Sneek ter vervanging van Knijff en Wouters Jan Berends 

i.p.v. Giffen van R. jaar 1824 (5) 

8361 434/6 sectie 

D. 

04-05-1841 

Wouters Jan Berends te Oudeschoot staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad 

Sneek 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 (5) 

6845 8-A 

21-06-1824 

Wouters Jan Berends, te Bolsward  verzoekt een buitenland paspoort voor hem zijn familie en knecht voor een reis naar Benthem 

jaar 1824 (2) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Wouters Jan te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 

1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6866 30-01-1825 

15-A 

Wouters Jan---- Wouters Wouter, Jan en Geertruida te Sneek  en Stiens voor hen zelven en Wouters Titia Maria gedaan te Sneek 

den 15 December 1821 certificaat nr. enz. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske 

Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6258 627-3 
21-06-1815 

Wouters Jelke Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Wouters Jeven Jacques geb. 18-06-1806 Brugge, 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) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Wouters Johannes, Fuselier 3de regiment  infanterie * 29-11-1811 Burgharen,  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) 

5667 10 blad 9  
00-00-1880 

Wouters K. R., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 
aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien 

sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

9183 1198 
05-08-1916 

Wouters Oege, Komt voor op een  document  (blz.1)  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) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Wouters P. E.  Medecine Docter te Gent, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2) 

9183 756 
03-05-1916 

Wouters Siete,  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) 

9184 839 

03-07-1917 

Wouters Siete, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 



6866 30-01-1825 

15-A 

Wouters Titia Maria---- Wouters Wouter, Jan en Geertruida te Sneek  en Stiens voor hen zelven en Wouters Titia Maria gedaan te 

Sneek den 15 December 1821 certificaat nr. enz. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters 

Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6866 30-01-1825 
15-A 

Wouters Tjetske Mentjes---- Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes 
huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.13>> 
27-08-1839 

Wouters W. B. te Sneek 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) 

6628  825 blz. 1 

23-05-1814 

Wouters W. E. 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) 

6830 18-A blz. 19 
21-01-1824 

Wouters W. E. 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) 

8356 320-2, 5 
02-04-1841 

Wouters Wijpkjen---- Hoogerbeets Gerben * 1826 onegte zoon van Wouters Wijpkjen maar erkend door Hoogebeets Johannes 
wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere 

kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

3622 A-3 
07-12-1847 

Wouters Woudster Tolhek---- Kiersma Ritske Jans van beroep Guardenier te Westergeest hij is de hoogs biedende voor het 
VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Boer de Ype Jans en 

Hoekstra Auke Willems, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij 

behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de 
Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 

dossier (26) 

6100  1215-35 

29-11-1823 

Wouters Wouter Barendsz, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sneek in 1823 die dat ook in 

1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6045 289 en 290  

28-04-1819 

Wouters Wouter Beerends , 29 jaar Koopman te Sneek, Hij wordt vermeld in een document als Candidaat voor de post van 

Vrederechter in het Kanton Sneek wegens het overlijden van Haan de Teetse jaar 1819 (2) 

6033 248-c 

10-04-1818 

Wouters Wouter Berend geb. 14 Aug. 1789 hij solliciteerd in een handgeschreven brief met zijn handtekening  naar de post van  

Ontvanger te Arum  omdat Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum  als griffier is benoemd jaar 1818 (1) 

8350 175/27-6 

21-02-1841 

Wouters Wouter Berends Rekenmeester wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie 

Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6089 1194 blz. 36        
23-12-1822 

Wouters Wouter Berends te Sneek 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) 

8379 805-3 

16-08-1841 

Wouters Wouter Berends: Onderwerp Aangiftebiljet voor Vaartuigen  hij is eigenaar schipper van een overdekt jacht voor vermaak 

van 11 tonnen, een handgeschreven brief   met  zijn handtekening waarin hij  hij mededeeld dat hij op 3 juni 1841 met zijn jacht op 
de Schouw onder Akkrum bevond en waar hij is geverbaliseerd wegens het niet kunnen vertonen het Procesverbaal is opgemaakt 

en ondertekend door Mulder IJsbrand Klazes Deurwaarder der Directe belastingen en Dunzelman Johannes Commies enz. jaar 

1841 (14) 

6078 95-38 

25-01-1822 

Wouters Wouter te Sneek , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sneek enz. 

enz. jaar 1822 (3) 

8262  134/6 

07-02-1840 

Wouters Wouter Wybes   Azijnmaker te Groningen en wijlen Geertje Wouters Wouters, jaar 1840 

 

6866 30-01-1825 

15-A 

Wouters Wouter, Jan en Geertruida te Sneek  en Stiens voor hen zelven en Wouters Titia Maria gedaan te Sneek den 15 December 

1821 certificaat nr. enz. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw 

van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6866 30-01-1825 
15-A 

Wouters Wybe---- Wouters Geertje W. te Sneek voor Wouters Wybe te Groningen Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten 
der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Wouters Y. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-34      
25-05-1821 

Wouters Y. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Wouters Ysaac, 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) 

8361 434/6 sectie 

D. 

04-05-1841 

Wouters Yzaak teDroge Jan te Sneek  staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad 

Sneek 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 (5) 

6041 891 

14-12-1818 

Wouterse Adriaan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling 
H. U.   jaar 1818 (3) 

6041 891 

14-12-1818 

Wouterse Pieter, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 

van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U.   
jaar 1818 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Woutjen S. A. 19 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) 



9725 Deel 2  

14-09-1887 

Woutsma Harlingen Kapitein op de Suzanna 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) 

9725 Deel 2  
29-07-1887 

Woutsma Harlingen Kapitein op de Suzanna 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) 

6396 619D 

23-06-1815 

Woutsma Willem staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar 
enz. jaar 1815 (3) 

6719 9 

00-00-1823 
 

Woutstra  Lipke Hanzes te Eesterga, Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823  (2) 

8011 789, 79 

05-08-1837 

Wouwenaar Egbert Tiedes Blija Veldwachter, jaar 1837 

8214  1024/24 
07-10-1839 

Wouwenaar Egbert Tiedes---- Roorda Albert Sijbrens van beroep Koopman te Leeuwarden dat op 26 augustus door hem is 
gesneden de Afgekeurde Bruine vijfjarige Hengst van Wouwenaar Egbert Tiedes te Blija enz. jaar 1839 (4) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Wouwenaar Egbert Tietes te Blija wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de 

keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie 
en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5) 

6630  1017B  

blz. 5 

22-08-1814 

Wouwenaar Jan Rinses 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) 

6630  1017A  

blz. 5 
22-08-1814 

Wouwenaar Jan Rinses 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) 

5999 474-b blz.7 

19-05-1815 

Wouwenaar Jan Rinses---- Zandstra Willem Karsten te Steggerda en Wouwenaar Jan Rinses onderwerp betreft hun post tijdens de 

omwenteling van 1795  jaar 1815 (3) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Wouwenaar Oeds Egberts hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen 

der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met 
twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm 

alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te 

Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6634  1525 
08-12-1814 

Wouwenaar Oeds Egberts, 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) 

6271 586-3 
01-07-1816 

Wouwenaar Oeds Eyberts moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 

daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. 

enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Wouwenaar Redmer Oedses 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) 

6296 31a -18, 20 
30-12-1819 

Woyon D. ( ook Dewosson) Kapitein Kommandant  van de 8e afdeling Infanterie, Detachement Verlofgangers van de national 
Infanterie  krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald aan de Grietman van Achtkarspelen   fl.21.=  voor 4 wagens ieder met 2 

paarden voor de bagage van Buitenpost naar Groningen zijnde een afstand van 5 ¼  uur op 15  September  enz. jaar 1819 (5) 

6406 175-1+6-7 
09-04-1816 

Wraak de Tjepke Jarigs 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) 

6859 22-A 
10-11-1824 

Wrauman J. C. Kapitein op de Louisa Augusta, jaar 1824  (7) 

6858 12-A 

03-11-1824 

Wrauman Jacob Christiaan Gestrand schip  Met zijn schip waarschijnlijk ondergegaa Kapitein op de Louisa Augusta , jaar 1824 

(5) 

6858 8-A 

02-11-1824 

Wrauman Jacob Christiaan Gestrand schip Kapitein op de Louisa Augusta, jaar 1824  (1) 

9921 24 

19-10-1882 

Wrede de Bauke, Nachtwacht te Lemmer  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) 

6378 19 
06-12-1813 

Wrede de Douwe Tijes ---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van 
Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun bloed 

op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2) 

6661 137 blz. 3 
19-03-1817 

Wreede de Romke Joh’s te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der 

Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. 

in te vorderen, jaar 1817 (9) 

7977 

 

152-10 

11-02-1837 

Wright G. Engeland Schipper op de Medina 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) 

8201 785/9 Blz.  
2  midden 

07-05-1839 

Wright G. Kapitein is met zijn schip de Thetis  vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Sunderland 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) 



8315 254  

1231/13 

14-12-1840 

Wright J. S Amsterdam Schipper op de Amacon, jaar 1839 

8384 907-16 
13-09-1841 

Wright R., Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 
Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

8315 254                 

1231/13 

14-12-1840 

Writhson R. Amsterdam Schipper op de Trancit, jaar 1839 

8355 294-33 

26-03-1841 

Wubbels Gerardus, Matroos 2e Klasse Zr. Ms. Wachtschip Kenau Hasselaar * 1816 Amsterdam (oud 25 jaar in 1841) ,  hij wordt 

vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen 

vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo 

weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, 

Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Wuchijzen? C. W.  te Buitenpost als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Wudma K?. W. Rentenier van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  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) 

6026 652 

23-09-1817 

Wuffen Egbert 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) 

6258 521-7 

31-05-1815 

Wuffen Ojer, wegens geleverde Turf, wordt vermeld in een document genaamd Staat op het Respect van Onvoorziene Uitgaven 

over den Jare 1814 van de Gemeente Wolvega van betaalde en die nog betaald moeten worden jaar 1815 (4) dossier (9) 

6255 220 
01-03-1815 

Wuisma Fedde T. Kastelein te Workum,  staat op een document genaamd: Specifique opgave  van kosten bij gelegenheid ter 
vervulling van de vacante post van 2e  schoolonderwijzer te Workum enz. jaar 1815 (2) 

9182 285/39 

07-02-1916 

Wuite Albert Veldwachter Noordwolde met Signalement, jaar 1916 

6000 586 
21-06-1815 

Wuite Jan Jacobs te Tjallebert wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, bedrag aanslag en 
Aanmerkingen jaar 1815 (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

Wuite Niesje,  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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Wuite Roelof,  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) 

6053 870 

03-12-1819 

Wulbern Hein ---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar 

Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de 
Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is 

een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk 

weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide 
visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den 

Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van 

zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel 
conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta 

Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  

Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt 
Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. 

Notaris jaar 1819 (25) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Wulper van Jan ,  Fuselier 10e afdeeling infanterie * 25-06-1815 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire 
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag 

zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne 

Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 
1838  (4) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Wulthuis?? K. 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) 

8211 988-3, 16 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wumkes A. H 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) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Wünder H. J. Dominee, 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 

04-01-1819 

Wunder H. J. Predikant te Gorinchem tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt 

van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge 

der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

Wunder H. J. te Gorinchem 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) 



6709 36 deel 2  blz. 

9 

16-01-1822 

Wunder H. J. te Gorinchem, 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Wunder H. J. te Renkum, 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) 

6867 12-02-1825 

21-A 

Wunk J. G., ---- Wiebeke H.,  Hindlang J. , Klasen N., Halzen M., Wunk J. G. enz. Onderwerp: Lopende kwitantieen over het 

tweede half jaar van 1824,  jaar 1825 (2) 

6857 16-A 
26-10-1824 

 Wunnens ?  van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer en Jansma Klaas Jans te Rottevalle, Hammes 
(Hannes) Pieter Jochems en Jansma  Lieuwe Jans  mede aldaar en Jansma Johannes Jans erfgenamen van Johannes Hiltjen in leven 

gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer ,  wordt ook genoemd Hemsma Johannes Tammes, een uitspraak op hun 

request jaar 1824 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 43 

00-00-1870 

Wupkes Gerrit Hendriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1870 (2) 

8172 250/14, 254 
06-03-1839 

Wupkes J. Lemmer Schipper, jaar 1839 

6830 18-A blz. 16 

21-01-1824 

Wupkes Jan te Lemmer 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) 

9725 Deel I   

Blz. 16 
00-00-1865 

Wupkus Jan Hendriks, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 15 
00-00-1865 

Wupkus Jan Hnedriks, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1865 (2) 

8351 211/14, 286 

02-03-1841 

Wurd de H. jr. Harlingen Schipper op de Groot Lankum, jaar 1841 

6282 737-13 
07-07-1817 

Wurdma Klaas W., Boer te Wieuwerd met (11 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) 

8386 939/7 
22-09-1841 

Wurfbain J. S.  Makelaar ,  onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn 
Majesteit enz.,  jaar 1841 (6) 

8309 1105-2 

07-11-1840 

Wurfbain J. S. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en uitgegeven 

een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2) 

8257  75/7 

22-01-1840 

Wurfbain J. S. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten effecten 

heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5) 

8364 501-5 

22-05-1841 

Wurfbain J. S. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met 

Binenlandse en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3) 

8361 410-2 

27-04-1841 

Wurfban J. S. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de door 

o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3) 

6414 27 

15-01-1817 

Wurff Bernard-Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, 

des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de 
la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 

renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand 
on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus 

authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, 

aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels 

van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de 

heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de 
dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn 

op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten 

die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie 
in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn 

van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen 

enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

6273 803-6 

17-09-1816 

Wuring Arend Meeuwes 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) 

6643  753, blz 2 
kolommen 

11-09-1815 

Wuring Arend staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

6830 31-A 2 

20-01-1824 

Wuring Arend te Oudehaske, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen   Jaar 1824 (2) 

9181 1413 

06-08-1915 

Wuring Arend,  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) 

6076 869 

10-11-1821 

Wuring E. A. ----  Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben een schriftelijk 

rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de Pastorije van Oudega  en dat het 



voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als noch aan te wijzen enz. verder een 

document dat verschenen ten huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk bevonden wierde ongeschikt de 

Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met en benevens de Kerkvoogden daar is 

voorgelezen de Missive van de Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie enz.  en dat zij de onderstand van Z.M. 
moeten in roepen was getekend de Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. 

A.,Namens de Floreenplichtigen Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) 

van der, en de secretaris Kuijper Hendrik  jaar 1821 (10) 

6628  825 blz. H. 

23-05-1814 

Wuring E. A. Koster  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) 

6633  1396 

09-11-1814 

Wuring E. A.,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen 

van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in 
gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6029 915 

29-12-1817 

Wuring Evert Arend ,  Hornstra Albert Klazes en Feenstra Douwe Wiebes  solliciteren naar de functie van  Schoolonderwijzer te 

Oudega (H. O.) Wuring Evert Arend hij is benoemd en aangesteld tot jaar 1817 (2) 

6680 418  
blz. 9 

07-10-1818  

Wurth J. B. Med. Doctor te Luxemburg wordt aangesteld tot vaste President in Luxemburg, 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) 

6680 418 
 blz. 8 

07-10-1818  

Wurth J. B. te Luxemburg , 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Wust  Bartholomeus Johannes Henricus Innocentius gehuwd met  Heeger Emilie Paula,  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) 

9184 839 
03-07-1917 

Wüst (Wust) Bartholomeus Johannes Hendericus Innocentius gehuwd met Heeger Emilie Paula, komt voor op een  document  der 
buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere 

geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Wüst (Wust) Bartholomeus Johannes Henricus Innocentius, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6400 

 

832 – 832A -

833 
29-09-1815 

Wust ….? Boer de K. Siebes  Secretaris ad interem bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend mede 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K. Secretaris van den 
Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat hij eindelijk tenuitvoer heeft 

gebragt hetgeen wat hij meer dan eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz. en in een vervolg brief; de 

beschuldegingen ingebracht tegen de Misikant Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd jaar 1815 (2) dossier (13) 

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Wust ….? 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Wust Bartholomeus Hendricus  Innocentius,  Komt voor op een  document (blz.2) 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) 

9181 1751 
06-10-1915 

Wust Bartholomeus Johannes    Hensenius?   Innocentius,  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) 

8211 991/11 
26-09-1839 

Wust C. te Dockum van beroep; heeft een  Vellebloterij aldaar 500 N.P. Ruw Zout, komt voor op een staat van requesten   om 
Vrijdom van Accijns op het Zout krachtens de wet enz. jaar 1839 (5) 

9180 420 

05-03-1915 

Wust Chr. In leven gehuwd met Decheme Hubertje,  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) 

8214  1027/31 

07-10-1839 

Wust Christiaan en Johannes Hendrikus het betreft de inslag van  500 ponden ruw zout voor hun Vellenblooterij onder genot van 

vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (7) 

6644  798 

25-09-1815 

Wust Christiaan---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Wust Christiaan ter inning van een bedrag ten behoeve van de Roomsch Catholijke armen omdat hij niet 
heeft betaald enz. jaar 1815 (2) 

6641  617 

11-07-1815 

Wüst Christiaan---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester, van de Stad Dokkum hij ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de terugzending van het request van Wüst Christiaan Koopman alhier dat de executoriale 
verkoping van de in beslag genomen goederen reeds heeft plaats gehad enz. jaar 1815 (1) 

8364 498/10, 5 

21-05-1841 

Wust Christiaan staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele 

Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, 

huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6256 334 

10-04-1815 

Wust Christiaan, 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) 

9188 615  1e afd. 

02-05-1919 

Wust Izaak Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919  (2) 

8280 526-1, 9 

22-05-1840 

Wust J. H. 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) 

8211 991/11 
26-09-1839 

Wust J. H. te Dockum van beroep; heeft een  Vellebloterij aldaar 500 N.P. Ruw Zout, komt voor op een staat van requesten   om 
Vrijdom van Accijns op het Zout krachtens de wet enz. jaar 1839 (5) 



8211 988-3, 9 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Wust J. 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) 

8214  1027/31 
07-10-1839 

Wust Johannes en Christiaan Hendrikus het betreft de inslag van  500 ponden ruw zout voor hun Vellenblooterij onder genot van 
vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (7) 

6419 285 

30-06-1817 

Wustin Jean Martin * 11-11-1780 Venlo 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) 

6866 02-02-1825 
16-A 

Wuts H. J. 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 19 
22-01-1818 

Wuyster D. te Oirschot Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband 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) 

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Wuyster D. te Oirschot 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Wuyster D.te Eindhoven, 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 lid van 
het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6385 143 

06-07-1814 

Wybalda Pieter Durks te Ternaard 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) 

6278 194-5 
20-02-1817 

Wybbes Anne Koemelker te Augsbuur met (13 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der 
som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de 

Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier 

(6) 

6853 18-A 
11-09-1824 

Wybema T. T. te Akkrum Betreft een door de Gouveneur gelezen  en antwoord op, reclame op de  aanslag op de personele 
belasting  jaar 1824 (6) 

3700 39-B 

04-02-1836 

Wyben Annigje, 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) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Wyben Annigjen, 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) 

3700 39-A 

04-02-1835 

Wyben Annigjen, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Wybenga Anne J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Wybenga C. te Dongjum 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) 

5666 25 

22-11-1883 

Wybenga D. B.  Sz. Oostermeer Secretaris en Boekhouder Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5) 

5666 9 
27-12-1888 

Wybenga D. B. Azn. Oostermeer Ondernemer Stoombootdienst Staking van de Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en 
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 3 

04-02-1896 

Wybenga D. B. Oostermeer   Secretaris en Boekhouder Stoomboot Onderneming, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 16 
08-08-1883 

Wybenga D. B. S. zn Oostermeer Beurtschipper op de Antilope, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (8) 

5666 6 

13-03-1884 

Wybenga D. B. Szn Oostermeer Schip de Oostermeer - Opeinde, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 6 
00-00-1864 

Wybenga D. B. te  Oostermeer , Atsma W. A., Reitsma B., Boorsma S. P., Veenland U. J. allen bestuurdesr van de 
stoombootdienst met het schip de Oostermeer Opeinde in een door hen getekende brief vermelden zij dat er een wijziging in de  

stoombootdienst tussen Oostermeer Leeuwarden en Groningen Sneek. enz. z jaar 1884 (4) 

5662 1, 48= Min. 
28-04-1887 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 
01-04-1885 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 36…. 

00-00-1885 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 49  en 36 
22-04-1886 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5664 1 

10-05-1900 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 16 
16-04-1903 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 17+27 

08-04-1897 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 



5663 15 

30-03-1898 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 29,32= Min 

19-04-1888 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 31,66= Min  
18-04-1889 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 45 

20-04-1899 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 44 en 36 
17-04-1890 

Wybenga D. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

9182 441 

08-03-1916 

Wybenga Dedde,  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) 

3575 7 
07-11-1878 

Wybenga Dirk Jacobs  Wouterswoude Schipper op het Veer te Valon vermeld in een document Staat houdende opgave van de in 
de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8) 

9180 1246 

05-07-1915 

Wybenga Douwe,  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) 

6654  372 blz. 3 

09-08-1816 

Wybenga IJntze W. 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) 

3575 16 

11-11-1878 

Wybenga J. Marrumer Herenwweg Eigenaar en Schipper op de Goede Hoop vermeld in een document met als onderwerp: 

Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Wybenga Leen 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Wybenga M. W. 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Wybenga Rinsje Wybes, 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) 

6830 26-A 8 
20-01-1824 

Wybenga S, te Franeker, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6291 834-4, 7, 

 14 
01-10-1818 

Wybenga S.---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Wybenga 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) 

8211 988/14 

26-09-1839 

Wybenga Schelte is benoemd tot Procureur en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods enz. 

hebben goedgevonden de benoemingen  bij de Arrondissements Regtbank te Sneek enz. jaar 1839 (5) 

6025 559 
22-08-1817 

Wybenga Sybrand  die benoemd is als secretaris bij het vredegerecht te Franeker enz jaar 1817 (2) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 

12-08-1839 

Wybenga Wybe Jans 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Wybes …? Ruurd vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 

moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6628  825 blz. 4> 
23-05-1814 

Wybes A(n?) 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) 

8042 309, 2781 

29-03-1837 

Wybes A. Schipper op de Jonge Trijntje, jaar 1837 

6243 191-17 

06-03-1814 

Wybes Andries de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen 

van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6258 627-12 
21-06-1815 

Wybes Andries wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat 

door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6636  148 

11e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Wybes Anne te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, 

Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige 

Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Wybes Annigjen, 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) 



6257 410-12 

28-04-1815 

Wybes Bote 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) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Wybes Douwe de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & 

onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een 
quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Wybes Douwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat 
door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6636  148 

9e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Wybes Egbert de zoon van Wybe Jakobs te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte 
van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6840 36-A  
blz. 13 

22-04-1824 

Wybes Gerben Arbeider 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) 

6276 1102-6 
18-12-1816 

Wybes Gerben de weduwe,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum 
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 

1816 (4) dossier (21) 

6843 9-C 

28-05-1824 

Wybes Gerben----- Poortinga Dirk Gerbens, geb te Wanswerd 1774 heeft zig niet ingeschreven  vor de militie terwijl hij dat wel 

verpligt is. Een staat met  zijn ouders Wybes Gerben en Dirks Antje en verdere gegevens, ook een extract overlijden van Reitsma 

Pietje Dirks 1822,  en een extract van trouwboek van Wanswerd Dirks Pietje, Gerbens  Dirk,  jaar 1824 (5) 

6283 1005 
03-09-1817 

Wybes Heine , Kastelein te Ouderberkoop  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de 
kosten van  bestuur 3e Kapittel en ontvangt   fl. 88-1  wegens kamerhuur  van het Gemeente bestuur enz. jaar 1817 (5)     

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Wybes Hylke 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) 

6636  148 

9e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Wybes Jakop de zoon van Wybe Jakobs te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte 

van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6661 126 blz. 6 

26-02-1817 

Wybes Joost de weduwe Renteniersche, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 

109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus)  als gewezen predikant 

verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

7993 73/16 
21-01-1837 

Wybes M. Schiermonnikoog Schipper op de Jonge Trijntje, jaar 1837 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Wybes Meine 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) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Wybes Pieter de weduwe, zij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 

ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6692 274 
Lemsterl. 

28-09-1819 

Wybes Pieter te Vollega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. 

Jaar 1816 (6) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Wybes Riemke 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) 

6383 93     
23-04-1814 

Wybes Sikke te Veenwouden te Veenwouden 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) 

6692 274  
Doniawerst. 

28-09-1819 

Wybes Sipke in de Broek, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. 

Jaar 1816 (6) 

6692 274  
Doniawerst. 

28-09-1819 

Wybes Sjoerd in de Broek, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. 
Jaar 1816 (6) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Wybes Teis   een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 

gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6258 627-7 
21-06-1815 

Wybes Titte 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) 



8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Wybes Wybe Harmens staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6256 353 
13-04-1815 

Wybes Wybe te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn 
geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar 

indienen enz. jaar 1815 (3) 

6281 491-14 

11-04-1817    

Wybinga S. , secretaris  staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 
enz. jaar 1817 (9)  dossier (17) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Wybinga S. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van 

de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13) 

6013 401-a 
09-07-1816 

Wybinga Sybrand    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, 
Tractement   tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Wybinga Sybrand----- 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) 

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Wybinga W. M. te Jorwerd wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Dronrijp jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6102 29 

08-01-1824 

Wybradus L. Bouwkundige  hij ontvangt een beloning in eens van 249 guldens  wegens de vertimmering van de Kanselarij voor 

het Tuchthuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1824 (2) 

6097 744 
11-08-1823    

Wybrand L. Bouwkundige van beroep,  Onderwerp: verzoek voor de beloning voor zijn werkzaamheden. Jaar 1823 (1) 

6056 213 

25-03-1820 

Wybrandi  G. hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen  enz. enz. enz.  ten zuiden op het hoogterp te 

Leeuwarden van enz. enz. jaar 1820  (7) 

6037 640 
31-08-1818 

Wybrandi  P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om  een gratificatie verzocht,  en de 
Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar voor haar  omdat zij in  

ongelukkige omstandigheden verkeert,  zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het originneel journaal  van het O.I. 

Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , 
Eslington Esg. William,  het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland,  verder vinden wij een 

document getiteld Brand-Roll  van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland  in gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U 

had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 
jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken  en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi  P. 

weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter  in de leeftijd van 21 jaar  en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het 

broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en geniet slechts de schamele som van  fl. 22.= , 
haar vader is een zeer welgesteld man  een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft zijn 

dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz.  jaar 1818 (10) 

6082 453 

03-05-1822 

Wybrandi C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6830 26-A 26 

20-01-1824 

Wybrandi C. Fabrikant en Winkelier te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 

1824 (4) 

6060 480 
06-07-1820 

Wybrandi G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 
de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Wybrandi 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Wybrandi 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) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Wybrandi G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Wybrandi Gentius  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Wybrandi Gentius, 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) 

6864 3-A 

06-01-1825 

Wybrandi J. ,  gerstemeel, gepelde gerst of gort. Grauwe en groene erwtwn, 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) 

6849 6-A 
20-07-1824 

Wybrandi J. , 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) 

6101 1354 

27-12-1823 

Wybrandi J. , voor  Granen en Erwten , 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) 

6864 3-A 

06-01-1825 

Wybrandi J. , zout,  peper, olie, azijn en kaarsen, 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) 

6101 1354 

27-12-1823 

Wybrandi J. voor  zout, peper, olie, azijn en kaarsen, 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) 

6100 1107                           

08-11-1823    

Wybrandi Pieter, hij heeft zijn functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden voor 1824 geprolongeerd enz. jaar 1823 (1) 



8386 949/22 

20-09-1841 

Wybrandi 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) 

6070 424-34      
25-05-1821 

Wybrandij  Gentius 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) 

6389 98 

19-11-1814 

Wybrands H. H. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 

Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om 
te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze 

dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel 

maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e 
Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6830 18-A blz. 30 

21-01-1824 

Wybrands Y. Douwes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6864 10-A-1 
07-01-1825 

Wybrandus L.  opzichter over de vergroting van het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  ver der zijn declaratie 
wegens enz. enz. jaar 1825 (2) 

5995 85 

31-01-1815 

Wybrandus L.  Opziener te Franeker , Groustra Joh. te  Poppingawier, Onderwerp ; uitgevoerde reparaties aan de academie te 

Franeker jaar 1815 (1) 

6007 70 
30-01-1816 

Wybrandus L. Een declaratie met de kosten van de reparatie aan  de Academie gebouwen van Franeker jaar 1816 (1) 

5997 218 

10-03-1815 

Wybrandus L. opzichter bij de werken aan de Academie gebouwen te Franeker jaar 1815 (2) 

6866 29-01-1825 
6-A 

Wybrandus L.---- Overmey W. en Wybrandus L.  dat er geen bedenkingen zijn tegen een voorstel om beide als opzigters over de 
werkenter vergroting van het huis van reclutie en tuchtiging te Leeuwarden tegen een beloning van enz. jaar 1825 (4) 

6006 967 

09-12-1815 

Wybrandus L.---- Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef een rapport aangaande de Executie der geaccordeerde voorieningen aan de 

lands Akademie Gebouwen te Franeker met inzending van declaratien  waarin ook de opziener Wybrandus L. genoemd wordt voor 

een somma van f. 40.-.-   jaar 1815 (2) 

6004 873 

21-10-1815 

Wybrandus L. tw Franeker, opzichter hij krijgt de opdracht direct met de reparatieen te beginnen aan de Academie te Franeker met 

een bijlage met specifique nota van kosten en een specificatie van zaken die nodig zijn en de kosten die niet overschreden mag 

worden enz. enz. jaar 1815 (8) 

6099 1021 
15-10-1823    

Wybrandus L.---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker  dient een request in om verhoging van het 
predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H.  en wegens de geringheid van 

het predikanten tractement kan men geen  enz. enz. enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker jaar 1823 (10)   

6034 398 
30-05-1818 

Wybrandy C. te Leeuwarden 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Wybrandy G. te Leeuwarden 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Wybrens Jappe 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Wybrens Jisk te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 
hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6244 338 
21-04-1814 

Wybrens Melle wegens geleverd enz. in 1810,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure als volgt: wordt 
ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en 

belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6631  1114 
8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Wybrens Sipke 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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Wybrens Uilke 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Wybrens V. te Grouw 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Wybrens Yntje te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 
hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en 

hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier 
(23) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Wybringa Brant M. 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) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Wybringa Lolke B. 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) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Wyckel M. nr. 249 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) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Wyckgrom ….?  te Buitenpost wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Wyga F. nr. 247 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) 

6243 191-10 
06-03-1814 

Wyga Jacob Y. , 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) 

6849 38-A 
19-07-1824 

Wyga Yke Korenmolenaar te Leeuwarden een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens tarwe die 
aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3) 

6032 154 

04-03-1818 

Wygers Berend Jacob---- Huidekoper Jan te Harlingen boekhouder van het Kofschip de Vriendschap  enz. wegens het 

aangespoelde mast van het schip enz. schipper was Wygers Berend Jacob enz. jaar 1818 (1) 

6038 688 
16-09-1818 

Wygers Berend Jacobs---- Huidekoper Jan , Boekhouder van het in November verongelukte schip de Vriendschap gevoerd door 
Wygers Berend Jacobs enz. enz. jaar 1818  (1) 

6245 399-69 

10-05-1814 

Wygers Douwe zijn vrouw, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6246 481, 12 
06-06-1814 

Wygers P. de weduwe 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) 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Wygers Wyger 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) 

8223  1207-
11+12+13 

26-11-1839 

Wygersma, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en 
Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, 

Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. 

8383 894-5 
09-09-1841 

Wyges Yke 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) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Wyk v. P. D. Kapitein is met zijn schip de Nederl. Weldaad vanuit Groningen in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 2 mei 

naar Londen 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) 

9181 1709 

27-09-1915 

Wykel Jentje 26 jaar wonende te Leeuwarden, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking 

van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

9182 243 
01-02-1916 

Wykel Jentje te Leeuwarden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met 
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

9184 550 

02-05-1917 

Wykel Jentje Veldwachter te Leeuwarden., jaar 1917  (2) 

9181  2110 
08-12-1915 

Wykelsma Ale,  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) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Wylpstra R. J. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6047 379 

03-06-1819 

Wyma Foeke Jans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6840 36-A  
blz. 43 

22-04-1824 

Wyma Joh’s T. Timmerman 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) 

6100 1215-6 

29-11-1823 

Wyma Rommert Louwes ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drogeham in 1823 die dat ook in 

1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6243 191-6 

06-03-1814 

Wyma 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) 

6243 191-2-v 
06-03-1814 

Wyma Sjoerd 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) 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Wyma Sjoerd S. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele 

Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters 

en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6027 706 
10-10-1817 

Wyma Sjoerd---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het Kofschip 
de Goede Hoop met als kapitein  Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de gronden van Ameland 

gestrand  enz. betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes en Ambtgenoot Dijkmans 

Jb.Notarissen te Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd,  Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris en Haefkens ….? , Ruijsing J. en 
verder de Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J.   jaar 1817 (7) 



6020 136 

03-03-1817 

Wymbritseradeel ,  de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Wymbritseradeel  , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 

(2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

6711 248 
07-09-1822 

Wymbritseradeel een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee 
beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente 

Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en 

Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6096 615 
07-07-1823    

Wymbritseradeel---- 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) 

9186 416-a 
03-04-1918 

Wymbritseradeel---- Postma W. C. te Harlingen Onderwerp;  een concessie tot het droogmaken van het Hissemeer en Piekemeer  
gem. Wymbritseradeel, ook wil hij die meren kopen enz. enz. ., jaar 1918 (6) 

9187 1322 

27-08-1918 

Wymbritseradeel----- Woningstichting te Wymbritseradeel  Syperda L. voorzitter en Vries de Tj. Secretaris een handgeschreven 

brief met hun  handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op hun  in eigendom hebbende perceel kadastraal 
bekend  Oppenhuizen  enz. enz.  betreffende in aanbouw zijnde woningen,  met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (12) 

6094 426 

21-05-1823   

Wymbritseradeel, 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) 

6692 274 

28-09-1819 

Wymbritseradeel, Lijst met namen van  34 Landlieden en hun woonplaatsen en de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals 

hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 enz. Jaar 1816 (6) 

6097 740 

11-08-1823    

Wymbritseradeel, 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) 

9126 1517 

15-10-1879 

Wymbritseradeel----Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland  door Friesland,  de reis is 

aangevangen op 4 Juni ophet Eiland Ameland, Wymbritseradeel,  Lemsterland  ,  Dantumadeel, Achtkarspelen en  eindigde op 15 

oktober, jaar 1879 (48) 

6078 95-7 
03-01-1822 

Wymee Rommert Louns? ,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van het district van Ontvang 
Augustinusga  jaar 1821 (3) 

8364 498/10, 15 

21-05-1841 

Wynalda Douwe Johannes de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Surhuizum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van 
het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5 

6243 191-11 

06-03-1814 

Wynalda Sikke, 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) 

6864 26/1-C  

no.  95 
07-01-1825 

Wynands Gabe Michiels    te Opsterland 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) 

6645  896 

08-11-1815 

Wynberg S. S. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd 
enz. jaar 1815 (4) 

8341  9/5 

04-01-1841 

Wynbrandy Hero Betreft Bekeuring tegen Hero Wynbrandy, Koopman, Lijmzieder enz. wonende op het Vliet te  Leeuwarden  en 

een brief met zijn handtekening (9) 

6709 36 deel 1 
blz. 12 

16-01-1822 

Wyndels J. H. te Heerenveen, 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) 

9184 216 

17-02-1917 

Wyngaarden Gerlof Detgum Voordracht en benoeming voor  de functie van Veldwachter te Lemsterland., jaar 1917  (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Wynia A. 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) 

6276 1102-16 

18-12-1816 

Wynia A. M., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge 

resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane 

leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

6282 737-10 

07-07-1817 

Wynia Foeke S. , 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) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Wynia Gerrit Asmus 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) 

8359 377/28, 11 
19-04-1841 

Wynia Hartman Annes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten 

betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van 

het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6100 1215-3 
29-11-1823 

Wynia Hartman Melis 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) 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Wynia Lieuwe H. 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) 

6282 737-8 

07-07-1817 

Wynia Lieuwe Theunis, 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) 



6100 1215-3 

29-11-1823 

Wynia Melis Popes 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) 

6282 737-27 

07-07-1817 

Wynia R. F.  Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk;  Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6060 480 

06-07-1820 

Wynja Foeke Jans, 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) 

8374 687/8 

14-07-1841 

Wynstra J. A.  weduwe te Oppenhuizen een request van haar om haar  zoon Hibma Tjeerd  in de dienst te doen vervangen jaar 

1841 (3) 

6671 54 blz. 6 

22-01-1818 

Wynveld A. te Zutphen Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Wynzes Yte, 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) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Wypkes Wypke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort 

komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 
(5) 

6047 379 

03-06-1819 

Wyrsma E. W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

5994 1061 
31-12-1815 

Wysma H.  Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van   Baardscheren  aan de gevangenis 
van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3) 

6006 945 

05-12-1815 

Wysma H.  Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Bewaschen en Baardscheren  aan 

de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3) 

6840 36-A  
blz. 47 

22-04-1824 

Wytema Douwe Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  
Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6864 26/1-C  
no.  146 

07-01-1825 

Wytema Paulus Hyacinthe te Franeker 82e 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) 

6022 299 en 344 
06-05-1817 

Wytema Samuel Koopman te Franeker verzoekt om arrest op  tractement van de predikant Meiners M. (Meinardus) 
predikantleeraar der Hervormden te Workum, wegens een schuld van 61 nederlandsche guldens, acht stuivers en twee penningen 

enz.  jaar 1817 (4) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Wytses Doye en voor zijn moeder , Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor 

Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende 
het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5) 

6257 410-13 

28-04-1815 

Wytses Foppe 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) 

6643  753, blz  7 
kolommen 

11-09-1815 

Wytses Jan zijn weduwe Jans Wytske staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) 

enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6285 1247- 220 

18-12-1817 

Wytses Tjeerd, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp 

strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 
1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6845 5-A 

16-06-1824 

Wytsma  J----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie 

van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, 
Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, 

Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. 

huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

9725 Deel 2 
20-08-1880 

Wytsma ….? Idaarderadeel Kapitein op de Anna & 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 1880 (2) 

6845 5-A 

16-06-1824 

Wytsma D. A.----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 

Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, 

Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. 
huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

6845 5-A 

16-06-1824 

Wytsma G. A.----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 

Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, 
Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. 

huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

6842 6-A 
13-05-1824 

Wytsma Grietje Annes huisvrouw van Top Hendrik Gerbens, Timmerman van beroep mede erfgenaam voor 1/16 gedeelte van 
Douwes Sieuke, Memorie van aangifte  jaar 1824 (1) 

6841 4-A 

06-05-1824 

Wytsma Grietje Annes---- Top Hendrik Gerbens Timmerman te Eernsum, voogd over zijn minderjarige vrouw Wytsma Grietje 

Annes   ,Onderwerp: erfgename van Douwes Sieuke te Lutkewierum en verzoek om vrijstelling van boete enz. jaar 1824 (1) 

6845 4-A 
16-06-1824 

Wytsma Grietje Annes----Job of Top Hendrik Gerbens Timmerman te Irnsum gehuwd met Wytsma Grietje Annes verzoekt 
kwijtschelding van 125 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) 

6845 5-A 

16-06-1824 

Wytsma L. A.---- Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 



Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, 

Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. 

huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 11>> 

27-08-1839 

Wytsma S. P. de weduwe te Tjalhuizen 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Wytsma Simke Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6630  1027 

30-07-1814 

Wytsma Tjomme  Tjerks  te Niawier. J Handgeschreven brief met zijn handtekening   aar 1814 

6277 77-c-5 
21-01-1817 

Wytsma Tjomme T. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt 
vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 

1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

6082 453 
03-05-1822 

Wytte de B. 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Wytzes Atze 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) 

6278 107 

30-01-1817   

Wytzes Corn’s P. wijlen, Hij staat vermeld op het document dat aan de Heeren Gedeputeerde Staten wordt verzonden met het 

verzoek om de  belasting op Huurwaarde van ledige Erven in IJlst te ontlasten enz. jaar 1817 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Wytzes Dirk 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) 

6622 2103 

20-12-1813 

Wytzes Fokke---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de 

Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een 

ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout 
Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester 

Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de 

Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok 
in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  

verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school 

om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn 
vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat 

verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het 

komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10) 

6245 399-28 

10-05-1814 

Wytzes Henke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

6631 1066 
02-09-1814 

Wytzes Jan 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) 

6273 803-7 

17-09-1816 

Wytzes Jan in leven gehuwd met  Jans Wytske weduwe van Wytzes Jan Moet samen met de Hervormde ingezetenen van 

Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto 

Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6049 557 

09-08-1819 

Wytzes Jan---- Schuurmans Wobbe H. en de weduwe van Wytzes Jan zij reclameren wegens onevenredige aanslag enz. enz. jaar 

1819 (1) 

6294 282 

07-04-1819 

Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes Luitjen als 

gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den Dorpe 
Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en 

Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename 

verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz 
Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe 

Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6256 334 
10-04-1815 

Wytzes Klaas, 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) 

3701 23-D 

nr. 5-10 
02-02-1842 

Wytzes Mentje x Fennema Jitze Geerts, 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) 

3701 23-C 

nrs. 16-24 
09-02-1839 

Wytzes Mintje x Fennema Jetze Geerts, 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) 

5994 999/1 

12-12-1814 

Wytzes Okke te Stavoren, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar 1814 (2) Dossier 

(19) 

6622 2151 
31-12-1813 

Wytzes Tjeerd----De Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, 
Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 

dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan 



Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij 

LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt 

enz. enz. jaar 1813 (3) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Wytzes Uilke   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 
algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van 

Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 

vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor 
volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen     jaar 1817 (33) 

 

  

 
 

 


