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Toegang 11 **
‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index
W ….? Sipke de weduwe, 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)
W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van---- Schets Jacob Jacobs Secretaris van het Eijland Ameland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Heer Asbeck van G. F. onderigt dat W. R. J. D. (Walraven Robert
Jacob Dirk) Baron van, zoude zijn aangesteld als Schout en Secretaris van dit Eijland enz. jaar 1815 (1)
Waa(les?) Christ. Kapitein van het verongelukte schip de Aroncunius?, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van
de gemeente Harlingen, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland
hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)
Waag v.d. L. Y. te Bolsward 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)
Waagman P. S., 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)
Waagmeester Willem 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)
Waai de W. 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)
Waaij van der Pieter, 83 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)
Waaijen J. K. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Waaijenburg van H. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas,
Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G.,
Calkoen P. , Romijn P., Scholten J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
Waaijenburg van H. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening
artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan
ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas,
Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de
weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)
Waaijer Durk Franeker Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Waaijer G. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)8)
Waaijer Gerben Krijns 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)
Waail de P. J.---- Bloksma Baukjen Johannes weduwe van Waail de P. J. het betreft de boedel uit de nalatenschap van haar
Broeder Bloksma Sijbe Johannes overleden op 3 augustus 1832 en zulks ten zake van Swaan Klaas Bauker welke mede
erfgenaam is enz. jaar 1840 (5)
Waal de G., ---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van
Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming commissie enz. enz. Onderwerp: de in de
gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz.
Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga
van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D. jaar 1825 (4)
Waal de Gerard Hij is candidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger te Heerenveen i.p.v. de overleden heer Brouwer
Arent enz. jaar 1823 (3)
Waal de Gerard Hij is candidaat voor Regter Plaatsvervanger te Heerenveen .ip.v. de overleden Mr. Arend Brouwer enz. jaar
1823 (2)
Waal de Gerard 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 Heerenveen enz. jaar 1839 (5)
Waal de J. te Garderen , 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)
Waal de J. te Garderen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Waal de J. te Garderen 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)
Waal de J. te Reenen, 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)
Waal de J. te Rhenen, 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)
Waal de Jan en Ariaantje Ooms 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)
Waale Christiaan In leven Kapitein op het verongelukte schip de Mercurius, onderwerp aangespoelde goederen wordt ook in
genoemd Visser Barend & zn. te Harlingen , tevens een handgeschreven brief met handtekening van Zunderdorp Cornelis
Commisionaris op Texel , en Hoydaaff H. P. Opperstuurman van het in de storm van 13 op 14 oktober j.l. op de gronden van
Texel vergane schip de Mercurius verongelukt jaar 1824 (9)
Waale van der Abraham C te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen
enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren
en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Waalkes P. Predikant van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Waalstra Sijbe Andries---- 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 18581863 (24)
Waanders J. P., Gemeenteveldwachter te Marssum 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)
Waanders M. G. te Wierden 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)
Waanders Willem, Korporaal 7e afdeeling Infanterie * 23-10-1812 Weerselo, 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)
Waandert Engert D. te Amsterdam, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt,
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Waar de K. 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)
Waard de K. J. ---- Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen gezworven
hebbende verder een door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een bericht kreeg
van de Armverzorgers van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer te Burum een in armoede en
aan Lichaamsgebreken Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen reisen en met een
tevens een brief van De gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W. en ter ordonnantie van dezelve de
griffier Salverda M. enz. jaar 1815 (18)
Waard de K. 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)
Waard de K. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Waard de 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)
Waard de Sytze Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Waard Gerrit 386 is zijn volgnummer en Oegstgeest 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)
Waardenburg V. de pacht gemeint van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- 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
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Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs enz. jaar
1814 (25)
Waardenburg Elisabeth te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit i.v.m. de onteigening van zijn gronden voor de aanleg
van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)
Waardenburg F. de pacht gemeint van het Pakkedvraagersgeld van Mei 1797- April 1798 als borg Wouters E.---- 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)
Waardenburg Folkert te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Waardenburg Folkert van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier
betreffende Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)
Waardenburg Fred. 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)
Waardenburg G. W. 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)
Waardenburg G. W. 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)
Waardenburg George Johannes , 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)
Waardenburg Gerrijt Wijpkes Zetter bij de belastingen---- Binkes Simon de weduwe , onderwerp: op voorgeven van de zetters
van Dronrijp enz betreft 10 pondenmaten bouwland van de 1e en 2e klasse en de plaats staat thans sinds 1812 op de naam van
Wiersma P. de huurwaarde van de bezittingen zijn voor 400 franken heeft opgegeven maar dat dat veel te laag is enz. enz. jaar
1822 (2)
Waardenburg Gerrit W. Boer te Welsrijp, 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)
Waardenburg Gerrit W. 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)
Waardenburg H.---- Harkama Jan Chirurgijn en Vroedmeester te Franeker, onderwerp zijn rekwest een ondertekende brief van
de Burgemeester van Franeker Boer de M. G. (Mevius Gerrit) aan de Gouveneur van Vriesland dat Harkama Jan Chirurgijn
op 6 November 1797 beroepen is geworden als Stads Chirurgijn te Franeker op een jaarlijks Tracteent van één honderd guldens
,dat hij wegens deze beroeping zijne toenmalige standplaats en Woonplaats Wirdum verlet enz. enz. maar dat zijn Tracement tot
aan 1811 is betaald gelijk ook den Chirurgijn Waardenburg H.een bijlage van één honderd guldens voor het bedienen van de
Stadsarmen heeft gehad en dat enz. jaar 1815 (3)
Waardenburg Jurjen Piebes 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)
Waardenburg Jurjen Piebes, Flankeur enz. Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk
Bataillon en Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)
Waardenburg Marten, Torpedisten 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)
Waardenburg Pieter te Franeker Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Waardenburg Pieter te Franeker; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Waarder, 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)
Waardt van Johannes Onderwijzer te Oostrum en zoor zijn overlijden op 15-12-1824 is zijn post vacant geworden en Bij van der
Johannes neemt daar waar als Onderwijzer enz. enz. jaar 1825 (2)
Waarsdijk Abraham * Amsterdam, 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)
Waarsdijk Abraham , Marinier Korps Mariniers * 23-03-1820Amsterdam, 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)
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Waarsenburg van de Godefridus * Lierop 10-11-1807, 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)
Waart de L. te Leeuwarden met als onderwerp een Ordonnancie ter uitbelaling van f. 88.4.- wegens enz. jaar (1)
Waart de Lourens van beroep Geweermaker te Leeuwarden geeft eerbiedig te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat hij
nog tegoed heeft fl. 300 wegens gedane reparaties voor de gewapende Burgerwacht van gewerenb en sabels en dit breeds in
1813 en hij de rekening toen heeft ingeleverd bij de heer Beekkerk die maar zegt dat er geen geld in kas is enz. was getekend
door Schultze C. jaar 1814 (2)
Waart de S. T. , 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)
Waart Sytze Teunis---- Wijnia H. M. Schout van de Gemeente Nes schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen
Generaal van Vriesland dat dat Waart Sytze Teunis thans mijn secretaris en Onderwijzer der Jeugd te Nes wordt voorgedragen
tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid, tevens aanwezig et contract in deze enz. jaar 1814 (5)
Waart van der Johannes.---- 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)
Waaters P. E. Med. Doctor te Gent, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband,
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen,
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Waay de Corn. 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)
Waayen van A. te Amsterdam doch te Leeuwarden gelogeerd 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)
Waayer D. te Franeker wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917
(2)
Waayer Dirk Franeker Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Waayer Dirk te Franeker , Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Waayer Dirk, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Waayer Dirks Franeker Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Ooststellingwerf (3)
Waayer Gerben Krijns 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)
Waayk Dirk te Franeker-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Waazsenburg Pieter Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 30-1-1837 Overleden te Koempoelang , (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Wabes Eelke 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)
Wabes Jacob de pacht gemeint van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- 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)
Wabes Jacob de weduwe 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)
Wabes Jan staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den
predikant van de Hervormde 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)
Wabes jappik 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)
Wabstra Dirk Jans Matroos op Z. M. de Valk, jaar 1838
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Wabstra Wiebren te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Wacht de Rein te Zevenhuizen, 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)
Wächter ….? Nederlandsche Vice Consul te Hamburg wordt benoemd als Consul aldaar enz. jaar 1825 (2)
Wachter de Karel Lodewijk * 01-02-1802 Appels; 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)
Wachter de Petrus Josephus, Flankeur Algemeen depot * 10-03-1799 Merchten, 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)
Wachter en Zoonen---- Visser en Zonen een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed
Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg enz. verder genoemd Wachter en
Zoonen, Werff van der Isaac Commies te Dockum als getuige en Grasma Bode Jans ook een lading lijst met merken enz. jaar
1819 (12) voor de complete ladinglijst met verdere eigenaren zie document 357 (33)
Wacthenten ? J. Amsterdam Schipper op de King, jaar 1840
Wades Harmen en Jans Moerke aldus geven de Armvoogden van Wouterswoude met alle eerbied te kennen in een brief aan de
Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat voornoemden ruim 28 jaren te Driesum hebben gewoond en hunne dochter
Harmens Gertje aldaar is geboren en ergens anders 5 jaar hebben gewoond daarna naar twijzel vertrokken en dat zij Driesum
behoren onderhouden te worden door enz. jaar 1814 (4)
Wadman Jan Douwes, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Wadman ….? de weduwe 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)
Wadman ….? de weduwe te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wadman ….? de weduwe te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wadman de weduwe 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)
Wadman de weduwe te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Wadman de weduwe te Buitenpost staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (5)
Wadman de weduwe te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum Onderwerp: vrijstelling van boete door hun verbeurd bereffende het recht van
Successie ten laste zijn en mederfgenamen van Nieuwenhuis Trijntje Wijbes te Grouw overleden 13-06-1824 enz. en de
nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)
Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der
memorie van de boedel van wijlen Nieuwenhuis Trijntje Wijbes overleden 13-06-1824 van vijf gulden enz. jaar 1825 (3)
Wadman Douwe en Wadman Grietje te Bergum Onderwerp: Dat zij overtreden hebbenj art. 13 der wet op successie en zij
verzoeken vrijstelleng van de boete betreffende de erfenis van wijlen hunne tante Nieuwenhuis Trijntje Wybes in leven te
Grouw en aldaar overleden 13-06-1824 en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)
Wadman Douwe H----- Meulen van der Cornelis H. en Wadman Douwe H? beide te Bergum een procesverbaal, het beroep van
Voerman zonder patent te hebben in 1823, jaar 1824 (5)
Wadman Douwe H. Kastelein onder Bergum een proces verbaal wegens uitoefening van een Patentpligtig beroep zonder als
zodoende te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging en verder genoemd de
Commies Straten van J. C. en de deurwaarder Jager Dirk en Rinsma R. L. jaar 1825 (2)
Wadman Douwe H. Landbouwer onder Bergeum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Wadman Douwe Hendriks---- Boer de Jan Dirks , Coopman van Paarden te Bergum tot het aankopen van een aantal Dragonder
Paarden enz. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland dat hij met aan hem verstrekte
authorisatie 3 paarden heeft doen laten aankopen door Wadman Douwe Hendriks te Tietjerk maar dat de de Schout van de
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Gemeente Hardegarijp heeft bevolen dat twee van deze paarden te weten van Wadman Jan Hendriks en een van Veenstra
Reinder Keimpes niet te vervoeren enz. enz. jaar 1814 (3)
498/10, 16
Wadman Douwe Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die
21-05-1841
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
1218-17 en 19 Wadman F. D. wegens Kamerhuur, vuur en ligt, Sampt Stroo voor diverse Militaire wagten, hij staat op het volgende document:
en 22 en 24
With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen
12-12-1814
zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (7) dossier (26)
574
Wadman F. D., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt
07-06-1815
vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
90
Wadman F. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
446
Wadman Folkert Douwes---- Broersma Jan Ebes wonende te Lollum en Wadman Folkert Douwes wonende te Buitenpost
30-03-1814
ondertekenen een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat beide bij de wet
gepermitteerde Hengstenhouders in het Canton Buitenpost dat zij overeenkomstig het decreet van 23 februari 1803 houders zijn
van gekeurde Hengsten te dekking van Merij paarden enz. maar dat niettegenstaande de persoon van Huisman Jarig Wijbes
onder de Dorpe Oudwoude zig niet ontziet om met zijne hengsten merrien te dekken en dit strijdig is enz. jaar 1814 (2)
615
Wadman Folkert Douwes---- Kammen van Thomas Oenes en Wadman Folkert Douwes Kasteleins te Buitenpost geven
17-07-1815
onderdanig te kennen in een door beide ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door de
verandering van de Weekmarkten voor enige jaren geleden het naburige Kollum hetzelfde heeft ondergaan en hun lieden week
en herfst beestenmarkt en dat dit een groot nadeel enz. jaar 1815 (2)
498/10, 16
Wadman Froukje B. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die
21-05-1841
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
02-03-1825
Wadman Grietje ---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late
3-A
aangifte der memorie van de boedel van wijlen Nieuwenhuis Trijntje Wijbes overleden 13-06-1824 van vijf gulden enz. jaar
1825 (3)
08-02-1825
Wadman Grietje---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum Onderwerp: vrijstelling van boete door hun verbeurd
12-A
bereffende het recht van Successie ten laste zijn en mederfgenamen van Nieuwenhuis Trijntje Wijbes te Grouw overleden 1306-1824 enz. en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)
27-01-1825
Wadman Grietje---- Wadman Douwe en Wadman Grietje te Bergum Onderwerp: Dat zij overtreden hebbenj art. 13 der wet op
18-A
successie en zij verzoeken vrijstelleng van de boete betreffende de erfenis van wijlen hunne tante Nieuwenhuis Trijntje Wybes
in leven te Grouw en aldaar overleden 13-06-1824 en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)
3-A
Wadman Hendrik te Tietjerk, hij is nalatig geweest om de gevraagde Jachtacte enz. enz. jaar 1825 (3)
05-01-1825
988-3, 36
Wadman J. D. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 2
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
26-09-1839
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
958/2 211
Wadman J. D. te Bergum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 3
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
17-09-1839
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
83
Wadman J. H. te Hardegarijp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
988-3, 36
Wadman J. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 1
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
26-09-1839
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
615-2, 36,2
Wadman J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
949/36
Wadman J. te Bergum, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
20-09-1841
Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
526-1, 36,2
Wadman J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
708
Wadman Jan Herbergier te Bergum, hij heeft wegens verteringen van den Raad een rekening gestuurd van een tegoed aan de
13-07-1815
Schout van Bergum enz. jaar 1815 (2)
114
Wadman Jan Hendriks---- Boer de Jan Dirks , Coopman van Paarden te Bergum tot het aankopen van een aantal Dragonder
23-02-1814
Paarden enz. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland dat hij met aan hem verstrekte
authorisatie 3 paarden heeft doen laten aankopen door Wadman Douwe Hendriks te Tietjerk maar dat de de Schout van de
Gemeente Hardegarijp heeft bevolen dat twee van deze paarden te weten van Wadman Jan Hendriks en een van Veenstra
Reinder Keimpes niet te vervoeren enz. enz. jaar 1814 (3)
84
Wadman Jan Hendriks---- Schaapman G. E. Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten
02-02-1815
uit den Landstorm in den School aldaar en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens
het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten en dat de schoolmeester klaagt dat zijn
slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en
Wal v.d. Auke Alles. Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening) Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep
Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm
Reitsma A. G. en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp
Reitsma G. G. enz. jaar 1815 (5)
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Wadman Jan te bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wadman P. J. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wadman P. J. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wadman P. J. te Hardegarijp, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wadman P. J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wadman P. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Wadman P. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Wadman P. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uit gevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wadman P. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wadman P. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wadman Pieter Jans Kastelein bij Hardegarijp , een handgeschreven brief met zijn handtekening hij verzoekt om de straatweg
bij zijn herberg te mogen gebruiken voor harddraven met paarden jaar 1841 (1)
Wadman S. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wadman T. A. 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)
Wadmans Douwe Haijes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)
Wadmans Jan---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur
van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land
gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder
aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en
Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook) oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans
(ondertekend als Sietzema G. IJ) oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook) oud 50
jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes
Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen
enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar
verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document
enz. jaar 1815 (12)
Wael de J. te Rhenen, 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
Wael de J. te Rhenen, 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
Waenen van J. A. te Woerden Gecommiteerde 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)
Waenen van J. A. te Woerden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Waenen van J. A. te Woerden 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)
Waenen van J. A. te Woerden 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)
Waenen van J. A. te Woerden, 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)
Waenen van J. A. te Woerden, 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)
Waenen van J. A. te Woerden, 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)
Waerman H. te Amsterdam 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)
Waerman H. te Amsterdam, 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)
Waester G. H. & Comp. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de
maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van
Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris
Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van
Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep
Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie
Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan
Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie
Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van
Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A.,
Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis
van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn
huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en
de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de
Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de
eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg
Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te
Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P.,
Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn &
Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar
1819 (21)
Wafelaar Johannes Nicolaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Wafelaar Johannes Nicolaas,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Wafelaar Markus, 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)
Wagelmans J.---- Greuve de Jan Karel Veearts der 1e klasse eerste rang te Leeuwarden verzoekt om zodanig naar Amsterdam
te worden overgeplaatst ter vervanging van de aldaar overleden Veearts Wagelmans J. te vervangen enz. enz. jaar 1823 (2)
Wagemaker Corn’s 35 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Artillerie 4 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wagemaker Johannes, onderwerp nationale militie jaar 1841 (2)
Wagemakers C. de weduwe 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)
Wagemans Arnoldus geb. 1-05-1798 Hassel,t 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)
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Wagemans van Loenen A. te IJlst Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd
in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij
hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van zijn
bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem
verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
Wagen v.d. Derk Sjoukes te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Wagen v.d. Jelke Oeges te Lippenhuizen ,Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. jaar 1841 (9)
Wagen v.d. Oege W., 109 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)
Wagen v.d. Oege W., 171 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)
Wagen v.d. Oege W., 268 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)
Wagen van der A. J. , 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)
Wagen van der G. te Koudum 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)
Wagen van der Jelke Oeges Landeigenaar te Lippenhuizen , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)
Wagen van der R., van beroep Castelein Onderwerp: een Paard dat namens de Gemeente Marssum geleverd is enz. jaar 1814 (2)
Wagenaar ….? te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Wagenaar ….? Ameland Schip de Geziena Maria 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)
Wagenaar ….? de weduwe te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wagenaar ….? te Oostermeer, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Wagenaar ….?---- voor meer tekst zie bij Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met
de meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek,
Langweer en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren
Schroefstoomboot genaamd de “Eendracht “, jaar 1880
Wagenaar A. M. te Oostermeer 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)
Wagenaar Albert 22 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)
Wagenaar Albert 493 Belkum (Berlikum) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wagenaar Albert Popkes te Achtkarspelen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Wagenaar Alle M. te Oostermeer 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)
Wagenaar Annigje IJ., 196 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)
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Wagenaar Annigje Y., 303 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)
Wagenaar Antje Jans 14-05-1835 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)
Wagenaar Antje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Wagenaar Aukje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wagenaar Aukje 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)
Wagenaar Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Wagenaar B. 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)
Wagenaar Bartele, 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)
Wagenaar C. H.------- Visser K te Luinjeberd, hij is benoemd als lid van de K.v.K. te Heerenveen i.p.v. Wagenaar C. H. jaar
1920 (1)
Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de
Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27
enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de
Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27
enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (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)
Wagenaar Cornelis 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)
Wagenaar Cornelis J. Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse
kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wagenaar Cornelis, 36 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)
Wagenaar Eerde wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Wagenaar F. de weduwe te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der
Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn
geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Wagenaar Frans, 65 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)
Wagenaar G. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te
Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Wagenaar Gerben B. 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)
Wagenaar Gerben J. 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)
Wagenaar H. J. Veearts te Leeuwarden hij diende een declaratie in wegens reiskosten met vermelding van de plaatsen waarheen
enz. jaar 1841 (2)
Wagenaar H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
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Wagenaar H. O. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën
enz. jaar 1816 (2)
Wagenaar H. S. Veearts te Leeuwarden een door hem ingediende kwitantie wegens enz. jaar 1825 (1)
Wagenaar H. S. veearts te Leeuwarden onderwerp betreft een verslag van inkomsten en dat hij misschien een middelmatig
bestaan heeft, hij is onbezoldigd en wat hij allemaal doet, enz, enz. jaar 1824 (10)
Wagenaar H. S. een ordonnantie van betaling gaande mandaat en kwitantien enz. jaar 1823 (1)
Wagenaar H. S.---- Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer
Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse 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)
Wagenaar H. S. te Leeuwarden hij staat vermeld op een document als belanghebbende schuldeiser van de Minister van
binnenlandsche zaken enz. jaar 1825 (6)
Wagenaar H. S. van beroep Veearts, zijn Rapport aan de president der provinciale geneeskundige commissie aangaande de
ziekte onder de varkens in de grietenijen Leeuwarderadeel en Baarderadeel in 1824 dat de ziekte zich heeft geopenbaaard in het
begin van Julie enz. jaar 1825 (6) het gehele dossier met alle personen “ook opgenomen in de index” (48)
Wagenaar H. S. Veearts te Leeuwarden, komt voor in een dossier met Veeartsen jaar 1841 (2)
Wagenaar H. S. wegens het mandaat van fl. 50, word ook in genoemd de heer Pas veearts te Hallum, Barghof Luichien
Willems Veearts te Oldeberkoop jaar 1824 (2)
Wagenaar H. S? Veearts opgave aangaande het personeel der bezolgde Vee Artzen enz. jaar 1824 (5)
Wagenaar H. te Leeuwarden hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Minnertsga wegens een
leverantie en/of diensen over het jaar 1813, . Jaar 1816 (12)
Wagenaar Halbe Sierds van beroep Veearts 2e Klasse onderrigT dat hij verzocht was een paard van Feitsma Jacob Ruurds onder
Deinum wonende te onderzoeken en dat gebleken isdat het paard was lijdende aan besmette kwaden Droes enz. jaar 1839 (4)
Wagenaar Halbes S. ---- Greuve de Jan Karel Veearts van de 1e klasse verzoekt om naar Amsterdam te worden overgeplaatst
per 1 juli dezes jaar en in zijn plaats komt Wagenaar Halbes S. te Leeuwarden Veearts der 2e klasse wiens kunde en ijver ook
zeer geprezen wordt ook aan Groning van J. Veearts te Midlum beide op het gewone tractement enz. enz. jaar 1823 (3)
Wagenaar Halbo S. ---- Greuve de Jan Karel Veearts van de 1e klasse zijn post is wegens vertrek naar Amsterdam
opengevallen en en Wagenaar Halbo S. onder een tractement van 200 guldens sjaars is aangesteld enz. enz. jaar 1823 (2)
Wagenaar Halbo Sierds wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de
betaling enz. jaar 1840 (2)
Wagenaar Halbo Sierds, 365 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)
Wagenaar Haring Tjeerds te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien der straat voor zijn huis door vorst glad
geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Wagenaar Harm te Zwolle-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Wagenaar Harm Zwolle Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1917 (1)
Wagenaar Harm Zwolle Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter te Doniawersta, jaar 1918l
(4)
Wagenaar Hendik hij is ten onrechte opgevoerd als kosten van Sneek enz. enz. jaar 1841 (2)
Wagenaar Hendr’k Melis 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)
Wagenaar Hendrik Franciscus, 164 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)
Wagenaar Hendrik Meiles---- Cardinaall Evert Laurens en Wagenaar Hendrik Meiles het betreft het overbrengen van de
autorisatie op het memoriaal jaar 1839 (2)
Wagenaar Hendrik Melis Sneek 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)
Wagenaar Hendrik Piers 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)
Wagenaar Hendrikje Piers, 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)
Wagenaar J. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
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Wagenaar J. M. te Veenwouden 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)
Wagenaar J. O. te IJlst 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)
Wagenaar Jacob Douwes---- Wagenaar Rein Douwes ligting 1823 Leeuwarderadeel getrokken hebbende no. 18 dat in zijn
plaats van de tot de kruiwagen gstrafte Dijk van Pieter Tjerks zijn broer Wagenaar Jacob Douwes in de militie te Arnhem zal
gaan enz. enz. jaar 1825 (2)
Wagenaar Jacob naar Amerika , 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Wagenaar Jacob naar Amerika, 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896
(2)
Wagenaar Jacob naar Amerika, 4e Regiment Vestingsartillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Wagenaar Jacob naar Amerika, 4 e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Wagenaar Jacob naar Amerika, 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)
Wagenaar Jacob naar de Middelandsche Zee, 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1896 (2)
Wagenaar Jacob naar de Middelandsche Zee, 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1896 (2)
Wagenaar Jacob naar Noord Amerika, 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894
(2)
Wagenaar Jacob naar Noord Amerika, 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894
(2)
Wagenaar Jacob Pieters---- Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Wagenaar Jacob Pieters te Stiens verzoekende Alimentatie van de Armen
voogden te Stiens deze weigeren hen wegens onderhoud van zijn hoog bejaarde vader Wagenaar Jacob enz. jaar 1816 (2)
Wagenaar Jacob---- Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het request van Wagenaar Jacob Pieters te Stiens verzoekende Alimentatie van de Armen voogden te
Stiens deze weigeren hen wegens onderhoud van zijn hoog bejaarde vader Wagenaar Jacob enz. jaar 1816 (2)
Wagenaar Jacob R., 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)
Wagenaar Jacob Roelofs 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)
Wagenaar Jacob, 4e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wagenaar Jacob, 4e Regiment Vestings Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wagenaar Jacob, 4e Reg. Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Wagenaar Jacob, 4e Regiment Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Wagenaar Jan Feddes , plaatsvervanger voor Zandstra Andries Dirk, afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie hij staat
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel
171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan. Jaar
1825 (4)
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Wagenaar Jan Feddes Plaatsvervanger in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Zandra Andries Dirks jaar 1825 (3)
Wagenaar Jan Gerbens 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Wagenaar Jan Gerbens 155 Blija 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)
Wagenaar Jan Gerbens behorenbde tot de Landmilitie te Hallum hij wordt per Veldwachter opgezonden volgens een brief van
Wijnia A. M. Schout van Blija aan de Luitenant Colonel van het Bat. Guichert enz. in de kantlijn vermeld dat hij wegens
Overvallen waarmee hij behept is enz. enz. jaar 1814 (2)
Wagenaar Jan Gerbens---- Wiersmsa Dirk Lieuwes, Burmania Pieter Tjeerds en Meinema Hendrik Fransen, de schout Wijnia
A. M. van de Gemeente Blija schrijft en ondertekend een brief dat voornoemden wierden opgeroepen ten einde zich op den 31e
aanvolgende te melden in Leeuwarden, maar het bericht is te laat aangekomen en zij dus niet aan deze enz. verder schrijft de
schout dat er in Blija bevind ene Wagenaar Jan Gerbens die zig vrijwillig heeft aangemeld en deze geschikt is verklaard enz. jaar
1814 (2)
Wagenaar Jan Hendriks te Tietjerksteradeel 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)
Wagenaar Jan Jans Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse
kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wagenaar Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wagenaar Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Wagenaar Jan 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)
Wagenaar Jan Jansen, 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)
Wagenaar Jan Martens te Veenwouden 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)
Wagenaar Jan O., 36 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)
Wagenaar Jan Regiment Grenadiers en Jagers, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)
Wagenaar Jan staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat.
Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen
informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april
door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier
(15)
Wagenaar Jan te Makkum 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)
Wagenaar Jan, ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Wagenaar Jan, 74 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)
Wagenaar Jelle Fetzes (Feetzes?) , 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 )
Wagenaar Jelle O. ---- Jong de Wybren Bouwes en Wagenaar Jelle O. die op den 12 mei 1821 van de gemeente Heerenveen en
Balk zijn verhuisd naar Oosterzee. Onderwerp: dubbele belasting betreffende het veefonds enz. enz. jaar 1822 (1)
Wagenaar Jelle O.---- Jong de Wiebren Bouwes en Wagenaar Jelle O. het betreft een ordonnantie wegens hun dubbelde aanslag
in de kohieren van het Veefonds enz. jaar 1822 (1)
Wagenaar Jelte F., 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)
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Wagenaar Jelte T. 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)
Wagenaar Jelte, 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)
Wagenaar Joh’ s naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Wagenaar Joh’ s naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Wagenaar Joh’ s, 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)
Wagenaar Joh’s P. 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)
Wagenaar Johanes Jans, 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 )
Wagenaar Johannes E. naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in
het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Wagenaar Johannes, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Wagenaar Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Wagenaar K. G. te Blija wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wagenaar Klaas , het is de waarheid dat hij heeft gefungeerd als executeur en deze post in 1796 heeft verloren omdat hij de
beruchte helse verklaring door Damoni opgesteld heeft geweigerd te onderekenen ( de verklaring van eeuwige haat aan het
Stadhouderschap en het huis van Oranje) enz. enz. jaar 1817 (2)
Wagenaar Klaas Albets Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens gerequeerde
paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)
Wagenaar Klaas 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)
Wagenaar Klaas gewezen executeur te Stellingwerf Oosteinde , thans te Makkinga verzoekt een pensioen jaar 1817 (3)
Wagenaar L. H. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met
een brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8)
Wagenaar L. H. te Ballum 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)
Wagenaar L. H. te Ballum 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)
Wagenaar Liepke Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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)
Wagenaar Lolke, 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)
Wagenaar Lolke, 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)
Wagenaar M. A. de weduwe te Oostermeer, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Wagenaar M. A. te Oosterzee 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)
Wagenaar M. de weduwe te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wagenaar M. O. en Mulder H. J. beide te Heerenveen Onderwerp; een ordonnantie betreffende zegelgelden enz. jaar 1816 (1)
Wagenaar Marten Alles Brander te Oostermeer een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824
(4)

6401

859-1+6
10-10-1815

6006

975
16-12-1815
158-6, 8
14-02-1837

7977

8047
8096
9181
9183
9185
9183
9187
8161

6247
6277

260/4839
02-06-1837
626/20
260-210
28-06-1838
1413
06-08-1915
1454
07-10-1916
1751/5
01-01-1917
1827/6
00-12-1916
1909-6
31-12-1918
79-4
22-01-1839

609-L
14-07-1814
30-15
09-01-1817

3701

6-D
03-02-1842

9725

Deel 2
Blz. 131
00-00-1893
Deel 2
Blz. 139
00-00-1893
Deel 2
Blz. 124
00-00-1892
Deel 2
Blz. 146
00-00-1894
Deel 2
Blz. 151
00-00-1894
Deel 2
Blz. 153
00-00-1895
Deel 2
Blz. 157
00-00-1895
Deel 2
Blz. 160
00-00-1895
Deel 2
Blz. 168
00-00-1896
Deel 2
Blz. 170
00-00-1897
Deel 2
Blz. 170
00-00-1897
Deel 2
Blz. 106
00-00-1891

9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725

Wagenaar Marten Alles staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd in de
Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Wagenaar Martines Oenes Mr. Grofsmid te Heerenveen een ingleverde rekening wegens gemaakt ijzerwerk en slot etc. welke
noodzakelijkheid geen uitstel toeliet enz. jaar 1815 (3)
Wagenaar Minne Andries te Dantumadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Wagenaar Nanne Sjerp Matroos op de Vrede, jaar 1837
Wagenaar Nanne Sjerps Lemmer Hofmeester op Alphion, jaar 1838
Wagenaar Oebele, 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)
Wagenaar Oebele, 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)
Wagenaar Oene Harmens , met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar
1917 (4)
Wagenaar Oene Harmens Grof , Hoef en kachelsmid te Heerenveen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar
1916 (8)
Wagenaar Oene Harmens, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (5)
Wagenaar Paul, Beningen 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)
Wagenaar Piebe een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche douaniers enz. jaar 1814 (2) totale dossier
Douaniers (28)
Wagenaar Piebe J. 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)
Wagenaar Pier Hendriks, 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)
Wagenaar Pieter , 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 1893 (2)
Wagenaar Pieter naar Hamburg, 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 1893 (2)
Wagenaar Pieter naar Java, 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 1892 (2)
Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1895 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1895 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1895 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1896 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1897 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1897 (2)
Wagenaar Pieter, 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)
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Wagenaar Pieter, 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)
Wagenaar Pieter, 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 1892 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1892 (2)
Wagenaar Pieter, 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 1893 (2)
Wagenaar Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Wagenaar Pietje x Cornelis Bakker staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de
termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Wagenaar Pietske Wiebes 26-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Wagenaar R. J. ontvangt betaling wegens Kamerhuur en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert in leven
Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale
liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (13)
Wagenaar R. J. staat vermeld met bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche
Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd
was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording over de ontvangen Soldijen en declaraties ten behoeve van de voor
Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan
enz. jaar 1817 (11) dossier (19)
Wagenaar R. J. van beroep Vragtrijder hij heeft verschillende malen gevraagd enz. onderwerp: een wagenvragt naar Ureterp
enz. jaar 1814 (1)
Wagenaar Rein Douwes ---- Dijk van Pieter Tjerks, plaatsvervanger van Wagenaar Rein Douwes , 7e afd. Infanterie, Gevonnist
te Zwolle 20-12-1824, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der
Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints.
Jaar 1825 (4)
Wagenaar Rein Douwes---- Dijk Pieter Tjerks die plaatsvervanger is in militaire dienst voor Wagenaar Rein Douwes heeft een
straf gekregen van drie jaren Kruiwagen straf jaar 1825 (3)
Wagenaar Rein Douwes---- Dijk van Pieter Tjerks plaatsvervanger van Wagenaar Rein Douwes behoord hebbende tot de 7e
afd. Inf. en gecondendenneerd tot de Kruiwagens met vervallen verklaring van den Militaire Stand enz. jaar 1825 (2)
Wagenaar Rein Douwes ligting 1823 Leeuwarderadeel getrokken hebbende no. 18 dat in zijn plaats van de tot de kruiwagen
gstrafte Dijk van Pieter Tjerks zijn broer Wagenaar Jacob Douwes in de militie te Arnhem zal gaan enz. enz. jaar 1825 (2)
Wagenaar Rein Douwes, De Grietman van Leeuwarderadeel maakt bekend dat zijn plaatsvervanger Dijk van Pieter Derks
veroordeeld is tot Kruiwagenstraf en daar tegen op moet treden en een andere plaatsvervanger aanstellen jaar 1825 (1)
Wagenaar Repke Hendr’s te Surhuizum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Wagenaar Repke Hendriks te Surhuizum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de
….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen
achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn
afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Wagenaar Roelof Jacobs van beroep Kastelein te Leeuwarden het betreft zijn request met als onderwerp; verzoek tot betaling
van de rekening wegens stalling van een Paard geleverd ten dienste van de Russische Keizerlijke Artillerie door de Gemeente
Marssum enz. jaar 1815 (4)
Wagenaar Roelof, 370 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)
Wagenaar Romkje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Wagenaar S. 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)
Wagenaar Schelte Jans, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz.
jaar 1823 (5) dossier (9)
Wagenaar Sjerk te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Wagenaar Sjoerd, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
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Wagenaar T. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wagenaar te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B.
J. (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Wagenaar Tjeerd Jans 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)
Wagenaar Tjibbele, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wagenaar Tjitske Piers, 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)
Wagenaar Tryntje Wybes gehuwd met Johannes Surhuisterveen Eises Hogeveen Schipper (hij) , jaar 1838
Wagenaar W. D. Eigenaar Veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde
Staten van Friesland met 7 kolommen informatie zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Wagenaar Wiebe, 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)
Wagenaar Y. H. te Stiens is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wagenaar, Halbe Sjierds, 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)
Wagenborg ….? Betreft een weigering in een telegram em daarop een brief van eerstgenoemde wegens de schepen “Josina” en
de “Ouderenzorg” van de Steenkolen Handelsvereniging enz. enz. jaar 1917 (3)
Wagenborg E---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen met
de lichter genaamd “Voorzorg” over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt genoemd
Wagenborg E., Evers B., de scheepsramp met de “Pauline” en met de “ Ora et Labora” ook de “Helena” , “Time is Mony” en
de “Drie Gebroeders” de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu, de firma Lugt van der W. & zoon te
Rotterdam, Telegram is aanwezig, jaar 1917 (7)
Wagenborg E te Delfzijl ---- Nietern J. te Delfzijl gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend aan Wagenborg E,.
om met zijn stoomboot “Anna Meika” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1908 (1)
Wagenborg E., Scheepsbevrachter en Agent Sleepdienst, een getypte brief door hem ondertekend verzoekt een vergunning om
door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1912 (7)
Wageningen ….?---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop schrijft en teken een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Wageningen ….? wonende te Wolvega Onderwerp: Militie met o.a. dat hij niet geschikt is omdat enz. gewoon is
van de vroege morgen tot den laten avond zijn residentie in de Herberg te nemen om zig met het Schiedammer vocht de tijd te
veraangenamen , verder wordt genoemd de persoon Alberts Jan wonende te Makkinga voorgesteld enz. jaar 1814 (2)
Wageningen Froukje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wageningen Gerardus 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)
Wageningen J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard
van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke
beesten in Vriesland (47)
Wageningen Roelof, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wageningen v. G. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814
(5)
Wageningen v. G. te Jelsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wageningen van Jacobus Gerhardus---- Cats Jentje Epeusz. Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de
benoeming van rechtelijke ambtenaren met 6 kolommen informatie tot President van de Rechtbank jaar 1825 (4)
Wageningen van ….? te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Wageningen van Dirk staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
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Wageningen van G.---- Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 te Jelzum de Herberg Bontekoe
genaamd, en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op
verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de 21e mei etc. dan
volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen
Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de adj. Schout van Jelzum de heer Boersma K. J.,
Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en jaar 1815 (5)
Wageningen van G. , hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij koninklijk
besluit enz. jaar 1813 (2)
Wageningen van 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)
Wageningen van 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)
Wageningen van 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)
Wageningen van G. die eervol ontslag heeft gekregen als Griffier in het Vredegerecht te Leeuwarden, in zijn plaats is benoemd
Yperij Leonardus jaar 1816 (3)
Wageningen van G.---- Groot de Hans Gerbens, Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens
de Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in een
door hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid de
Vorst enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden
zij hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens en Gerben Piers
Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend (in
copie) door Groot de Hans Gerbens en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. beide
Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5)
Wageningen van 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)
Wageningen van G. te Jelsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wageningen van 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)
Wageningen van G. 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)
Wageningen van G.---- 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)
Wageningen van G. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp:
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de
Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Wageningen van Gerard ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Wageningen van Gerard Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wageningen van Gerard ---- Houts Louisa Philippina weduwe van Vrolijk G. en voor zig en in qualiteit voor Wageningen van
Gerard griffier bij het Vredegergt een antwoord op het request betreffende betaling Armengeld enz. enz. jaar 1814 (4)
Wageningen van Gerard hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar
1814 (6)
Wageningen van Gerardus als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Leeuwarden, 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)
Wageningen van Gerardus---- Houth Louisa Philippine weduwe van Vrolijk Gerard wonende te Amsterdam thans present te
Leeuwarden voor ¼ deselve als gelastigde van haren broeder Houth Frederik Maurits Parcher Luitenant bij de Infanterie der
verenigde Nederlanden en voor ¼ Wageningen van Gerardus wegens zijne huisvrouw Houth Elisabeth Maria wonende te
Leeuwarden voor ½ tezamen erfgenamen van Vrouwe Baronnesse van Doys Douariere de Lanoij van eenige vastigheden te
Jelsum enz. verder genoemd Hoekstra Sybe, Johannes en Atse en Olivier Lourens alle eigenaren en gebruikers van meer dan
hondert pondematen lands enz. jaar 1814 (2)
Wageningen van Gerardus---- Kluerda Wiersdsma Theodorus hij bedankt voor de functie van Vrederechter en de volgende
personen zijn candidaat voor de functie; Veen van der Johannes 49 jaar en Wageningen van Gerardus 54 jaar jaar 1818 (2)
Wageningen van Gerardus Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd,
eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de
Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Wageningen van Gerardus---- Wiersdsma Kluerda Theodorus bedankt als griffier bij het Vredegeregt te Leeuwarden de
volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Wageningen van Gerardus 54 jaar en Veen van der Johannes 49 jaar jaar
1818 (3)
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Wageningen van Gerardus 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 Bestuurslid
of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Wageningen van Gerhardus staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum
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)
Wageningen van J. G. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij
der stad Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
Wageningen van J. G.---- Feijens G. L. zijn aanstelling als plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden en
het ontslag van Wageningen van J. G. (3) jaar 1824
Wageningen van J. H. J. wordt voorgedragen voor de functie van regter in de regtbank te Leeuwarden i.v.m. het desistement
van Vierssen van Willem Livius een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)
Wageningen van Jacobus Gerardus 27 jaar , Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor de
post van Regter in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. i.p.v. Le Maire Jean enz, die benoemd is tot Regter,
jaar 1823 (2)
Wageningen van Jacobus Gerardus hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr.
Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het
Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen
info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (5)
Wageningen van Jacobus Gerardus staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Vriesland met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)
Wageningen van Jacobus Gerardus, Hij wordt vermeld in een staat als kandidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger
enz. enz. jaar 1823 (2)
Wageningen van Jacobus Gerhardus 27 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van plaatsvervanger in de
regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v. Feijens Georgius Lambertus , jaar 1823 (2) (1ste)
Wageningen van Jacobus Gerhardus 27 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van plaatsvervanger in de
regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v. Feijens Georgius Lambertus , jaar 1823 (2)
Wageningen van Jacobus Gerhardus 29 jaar hij is candidaat voor het vervullen van de post van Vice President door de promotie
van Tromp Tiete Solkes als Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen
informatie over hem enz. jaar 1825 (7)
Wageningen van Jacobus Gerhardus 29 jaar, hij is candidaat voor de post van rechter Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga
Petrus, met zijn voormalige posten en kwaliteiten enz. enz. jaar 1824 (2)
Wageningen van Jacobus Gerhardus oud 27 jaren---- Cats Jentje Ez. oud 30 jaar Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen
informatie, met candidaten voor de post van Plaatsvervanger in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Wageningen van Jacobus Gerhardus te Leeuwarden rechter plaatsvervanger alhier, , hij is Candidaat en sollicitant voor de
functie Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden wegens het overlijden van Jongsma Ernestus. Jaar 1824 (4)
Wageningen van Jan Hendriks Jetso te Weidum, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (3)
Wageningen van Jan Hendrius Jetso---- hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden
i.v.m. de benoeming van Oosting Johannes Bieruma tot rechter jaar 1818 (2)
Wageningen van Jan Henricus Jetze hij verzoekt als Controleur in Vriesland benoemd te worden en staat vermeld op het
Tableau met 6 kolommen informatie behelzende voordragt van Personen tot Surnumeraira Controleurs enz. jaar 1814 (4)
Wageningen van Mr. te Jellum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder
als de ontvanger jaar 1841 (2)
Wageningen van Mr. te Jellum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Wageningen van S. H. J., Secretaris te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wageningen van 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)
Wageningen van te Wolvega wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze
gemeente Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wageningen van te Wolvega, Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Wageningus van Jacobus Gerardus, Kandidaten ter vervulling van de post van rechter te Leeuwarden met diverse persoonlijke
gegevens jaar 1824 (2)
Wagenmaker Piebe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Wagenmaker Tjeerd Teunis te Sint Nicolaasga , 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)
Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
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Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Wagenmakers H. Garijp Schip de Prinses Wilhelmina, jaar 1891 (5) (Dossier 14)
Wagenmakers H. Garijp Schip de Prinses Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Wagenmakers H. Garijp Schip de Prinses Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Wagenmakers H.---- Zee van der M. J. en Wagenmakers H. Stoomboot-Ondernemers te Garijp delen mede dat zij op Dinsdag
13 Oktober a.s. een geregelde dienst zullen aanvangen tussen Garijp en Sneek en van Garijp naar Leeuwarden, een folder met de
aankondiging van vertrek en tarief aanwezig jaar 1885 (3)
Wagenmakers Harmen Harmens Garijp Machinist en Ondernemer van het schip de Princes Wilhelmina Een dossier met
allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van de boten enz. , jaar 1891 (3) en (19)
Wagenmakers Harmen Harmens te Garijp, 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)
Wagenmakers Harmen ----Zee van der Marten Johannes Gezagvoerder en Wagenmakers Harmen Machinist der Stoomboot
“Princes Wilhelmina” in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die beide ondertekenen dat zij varen tussen
Garijp-Leeuwarden en Sneek zij vragen een vrijheidstelling van de verbodsbepaling ten einde met de boot een praam met vee te
kunnen slepen enz. jaar 1887 (5)
Wagenmakers Jan naar Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Wagenmakers L. S. , 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)
Wagenningen v. ….? te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Wageveld Berend Klazes het betreft een Overlijdens Extract en dat hij onder de naam Wageveld Bouke Klazes uit de Mobile
Schutterij was ontslagen enz. jaar 1839 (4)
Wageveld Bouke Klazes---- Wageveld Berend Klazes het betreft een Overlijdens Extract en dat hij onder de naam Wageveld
Bouke Klazes uit de Mobile Schutterij was ontslagen enz. jaar 1839 (4
Wageveld Klaas te Kimswert 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)
Wagner 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)
Wagner C.M. Geb. Horkheim, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 10-1-1837 Overleden te Fort de Kock , (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Wagner Johann Henrich gepensioneerd Soldaat is in het grootboek van militaire pensioenen no. 827 ingeschreven als overleden
op den 25e November 1819 te Leeuwarden jaar 1819 (1)
Wagner Michiel 20-03-1791 Echternach wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817
(3)
Wagt van der Jacob , er wordt inlichtingen over hem ingewonnen , en gewoond hebbende te Kollum sedert 1819 doch sinds het
einde van het jaar 1822 vootvluchtig is , dat hij was van een stil gedrag en geruime tijd niet heeft ontzien om zijn kost te winnen
door het uitoefenen van de Geneeskunde zonder daartoe bevoegd te zijn , en bij vonnis tot gevangenzetting enz. enz. jaar 1823
(2)
Wagt van der Jacob , hij schrijft o.a. dat mijne klacht, dat de navolgende personen dat willen bevestigen Heemstra en Sytzema
te Kollum en te Leeuwarden , Schwartzenberg en de Wendt en wel dat ik in 1786 mijn examen en de eed van trouw enz. enz.
en dat hij in 1786 het hospitaal is ingegaan en 1796 als Aide Chirurgijn uit den dienst ontslagen is enz. enz. jaar 1823 (5)
Wagt van der Jacob Chirurgein te Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door
zijn dogter te kennis was gebragt dat haar mevrouw Zwartsenburg in het Postkantoor seer Getroffe en Ontstelt Wiert door het
gehoor dat de enz. en dat de Chirurgijn Smits te Bergum ront segt dat ik sulks lieg Jaar 1815 (4)
Wagt van der Jacob, zich noemende oud Chirurgijn, hij verzoekt geplaats te worden in de Colonie Willemsoord , hij wordt als
volgt omschreven; de meest ongunstige persoon ook vanwege zijn verregaande onkunde en bijkans voor 20 jaar reeds de
praktijk verboden, ook wordt er vermeld welke vonnissen en straffen heeft gehad. enz. enz. jaar 1823 (2)
Wagter Johannis 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)
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Wagters Christiaan, Hoedemaker 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)
Wahe J. Engeland Schipper op de Victoria, jaar 1838
Wahers T. Amsterdam Schipper op de Wahers, jaar 1840
Waij de S. 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)
Waijer J. K. te Oudega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor
van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Waijer J. te Oudega 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)
Waijer J. te Oudega 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)
Waijer M. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Waijeret J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Noordwolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Waitz Bernard , Kurassier afd. Kurassiers no. 9 * 30-11-1797 Hoofdplaat, 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)
Wake John Amsterdam Schipper op de Fagus, jaar 1840
Wake 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)
Wakefield J. W. Oosterdok Amsterdam Kapitein op de Isis, jaar 1839
Wakkersma J. A., hij is benoemd tot Schoolonderwijzer te IJtens en heeft die post op 12 Mei aanvaard jaar 1818 (1)
Wakkersma Jan Alberts---- Deketh F. H. ontvanger de dir. Belastingen te Wommels een verzoek en toestemming om zijn post
voor 14 dagen te mogen verlaten mits , Wakkersma Jan Alberts Schoolonderwijzer te Wommels zijn post waarneemt jaar 1824
(2)
Wakkersma Jan Alberts hij heeft op 13 Mei dezes zijn functie als Onderwijzer te Wommels aanvaard jaar 1822 (1)
Wakkersma Jan Alberts zijn aanstelling als onderwijzer der 2e rang op de school te Wommels ook genoemd de schoolopziener
Romar P. J. te Franeker enz. jaar 1822 (1)
Wal de A., te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K.
A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de
wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wal de Catharina Elisabeth weduwe Heppener Henricus te Franeker in leven rustend leeraar de Hervormden te Drachten en
Schoolopziener, Zij verzoekt een jaarlijse gratificatie jaar 1841 (2)
Wal de F. E. & Comp. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van
St. Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling
waar de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,
Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E. &
Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Wal de G. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Wal de G.---- Brandsma Gerardus Samuel benoemd tot rechter in de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Mr. Wal de G. benoemd tot
enz. jaar 1815 (1)
Wal de G.---- Brantsma G. S. is op 8 januari 1816 in functie getreden als rechter te enz. Enz. i.p.v. Wal de G. Jaar 1816 (1)
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Wal de G. Subst Keiz. Procrureur, 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)
Wal de Gabinus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar
1814 (6)
Wal de Gerrit Baukes 19 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Artillerie 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wal de H. in leven Luitenant Colonel---- Wierdsma J. D. Majoor van het Bataillon Schutterij te Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het smartelijk overlijden van Wal de H. in leven Luitenant Colonel enz. jaar
1817 (1)
Wal de H. bij de 1e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met
hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
Wal de H. Commandant der Schutterij te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (4)
Wal de H. Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden ondertekend een staat van de Sterkte der
Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden zoo als denzelve op den 2 december 1815 enz. Jaar 1815 (4)
Wal de H. de Kapitein Commandant der Schutterij van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat alle oude wapenen naar Delft zijn verzonden enz. jaar 1815 (1)
Wal de H. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekent
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere
Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Wal de H. Kapitein wordt vermeld in>>Bernh. Buma President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het
batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)
Wal de H. Luitenant Colonel Commandant der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Wal de H. Luitenant Colonel van het 4e Bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Hoofdofficieren der Schutterijen enz. en dat Wierdsma J. D. benoemd wordt
tot Majoor van genoemd Bataillon enz. jaar 1816 (1)
Wal de H. Luitenant Colonel van het 4e Bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de gevraagde staten van de Officieren zal opzenden enz. jaar 1816 (4)
Wal de H. ondertekende de lijst---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een naamlijst
der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij L. met een
kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
Wal de H. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Wal de H. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de
Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Wal de H. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij
aldaar enz. jaar 1815 (3)
Wal de Hend’k hij wordt geïnstalleerd als lid uitmakende van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr.
Leeuwarden tevens een brief die hij samen met de andere leden aan de Burgemeesteren van Leeuwarden stuurt enz. jaar 1814
(10)
Wal de Hend’k, hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden
Salverda S. (Suffridus) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Wal de Hendericus---- Giffen Nicolaas, Procureur, hij is volgens de President Burgemeester van Leeuwarden zeer geschikt en
ook genegen i.p.v. de heer Wal de Hendericus Mr. Zilversmid tot regent van de Gevangenishuizen enz. enz. tevens een brief dat
hij ten behoeve van de voornoemde functie ontslag krijgt als Lid van het Collegie enz. jaar 1814 (5)
Wal de Hendr’k hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz.
jaar 1814 (3)
Wal de Hendrik, Majoor, 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)
Wal de Henricus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij
in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)
Wal de Jan Meines 41 jaar wonende te Gaast staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a Nijeholt de
Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk
Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
Wal de Jan Meines eerste Luitenant wil als zodanig blijven Continueeren daarom wordt voorgesteld om tot Kapitein van de 4e
Comp. te benoemen de Sergeant Majoor Visser Jan Pieters en tot 2e Luitenant in stede van Klijnstra Lucas Sijmens de Sergeant
Glee de Gerrit Hendriks enz. jaar 1815 (1)
Wal de Johannes Harms---- Reenema Jacob Ymes plaatsvervanger voor Wal de Johannes Harms, 8e afd. Infanterie, hij staat
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel
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171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar
1825 (4)
Wal de K. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in
Oldeboorn met een gespecificeerde omschrijving van de schade jaar 1916 (1)
Wal de K. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met
het verloren gegane en de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)
Wal de L.S. Jelsum Schipper, [1] 24-04-1837
Wal de L.S. Jelsum Schipper, [2] 08-05-1837
Wal de L.S. Jelsum Schipper, [3] 24-05-1837
Wal de L.S. Jelsum Schipper, [4] 20-05-1837
Wal de M. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekent
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere
Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Wal de M. S. er wordt gevraagd of hij enig ambt bekleed dat meer dan fl. 300 op brengt buiten zijn eigen ambt, enz. jaar 1823
(1)
Wal de M. S.---- Boelens van J. H. (Jan Hendrik) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van
de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelve Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Lang
de Fokke, die verzoekt om een gratificatie enz. jaar 1841 (2)
Wal de M. S.---- Mahien F. J. een document waarin o.a. de Declaratie van reis en verblijfkosten als Directeur over de arbeid der
gevangenissen verder in dit document genoemd Wal de M. S. als Lid en Secretaris over de gevangenissen en Wierdsma P. als
Vice President het betreft arbeid vioor gevangenen in het huis van Burgelijke en Militaire Verzekering te Zwolle jaar 1840 (10)
Wal de M. S. te Leeuwarden onderwerp; een rekwest voor de Schutterij jaar 1824 (7)
Wal de M. S., 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
Wal de m. Secretaris van Leeuwarden 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 (3)
Wal de M. Siderius hij dient een verzoek in om ontslag uit de Schutterij te Leeuwarden enz. Jaar 1825 (2)
Wal de Meinardus Siderius Mr. Zilversmid hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en
Toezigt van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz., jaar 1822 (5)
Wal de Meinardus Siderius , 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)
Wal de Meinardus Siderius secretaris der Stad Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij verzoekt
kwijtschelding van fl. 75 wegens aangifte overlijden Siderius Elisabeth, waarin een voordelig saldo van fl. 12.338.- zit enz.
enz. jaar 1841 (4)
Wal de Meinardus Siderius te Leeuwarden wordt genoemd als Ambtenaar in een naamlijst der provincie Friesland als
geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4)
Wal de Meinardus Siderius, 318 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)
Wal de Meinardus Siderius, hij heeft een tractement van duizend guldens per jaar als lid van de commissie van de huizen van
correctie enz. enz. jaar 1823 (1)
Wal de Meindert Pieters, 12 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling
Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van
Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen informatie een kolom aanmerkingen
waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)
Wal de Pieter Jans Gerechtsdienaar te Leeuwarden, Onderwerp; vervoer van gevangenen en een declaratie jaar 1817 (1)
Wal de Pieter Jans te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Wal de Pieter Jans te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor
de maand November van het jaar 1815 (1)
Wal de R. W. 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)
Wal de Rintje U. 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)
Wal de Rintje W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wal de Rintje W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Wal de Rintje 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)
Wal de S. L. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de
Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid
besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz. en opgedragen aan de volgende
personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda
Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie
daar) jaar 1814 (7)
Wal de Siderius H. een stuk met zijn handtekening betreffende een verklaring van een afgelegde eed voor zijn functie als
Secretaris bij de gevangenissen te Leeuwarden enz.jaar 1824 (2)
Wal de W.? Siderius hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van De Commissie van Administratie over de
Gevangenhuizen te Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken,
Keukengereedschappen enz. voor overgave van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar
1823 (3)
Wal de…? de weduwe van te Franeker voor de huur ten dienste van Pieters Heert, 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)
Wal Epke Tjisses Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wal Everd Kastelein van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wal Jogchem Lieuwes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen
vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Wal Marten te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wal Rintje Willems, 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)
Wal te Jan Gerrits 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, Leeuwarden is de laatste woonplaats voor de
gevangenis jaar 1818 (2)
Wal ten Jan G. , 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)
Wal ten Jan G. 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)
Wal ter Jan Aaalders Nijehaske Turfschipper, jaar 1839
Wal v. d. L. W. de weduwe te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof
H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus
Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn
en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wal v. der Enne Foekes staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler
P. M. Jaar 1815 (4)
Wal v. der Foeke Ennes te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Wal v.d A. A. wegens vertering bij het arresteren Wordt vermeld op een document van de gemeente Ontvanger van Gersloot
die hij over 1814 kan opmaken en daaruit de schuld aan voornoemde wegens vertering bij het arresteren van een deserteur
enz. enz. jaar 1815 (2)
Wal v.d Tjerk Lammerts, 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)
Wal v.d Tjerk Lammerts, 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)
Wal v.d. ?. J. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wal v.d. Broor (Broer?) , 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)
Wal v.d. Folkert Joh’s 31 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
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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)
615-2, 16
Wal v.d. ….? te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
988-3, 22
Wal v.d. ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
Bladzijde 2
bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
609
Wal v.d. A. D. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
10-12-1817
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)
A-4 Bijl.15
Wal v.d. A. J. Te Harlingen mret het Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
25-04-1912
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
A-10-2, 7
Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en
regist. 9170
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
15-03-1873
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en
blz. 6
12- Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
01-1858
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10-1, 7
Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
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)
487 blz. 9
Wal v.d. Adam R. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
07-04-1814
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)
69/20, 1
Wal v.d. Albert A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
nummer 11
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
20-01-1840
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
90
Wal v.d. Alle Teyes te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
1149- 5
Wal v.d. And’s Arjens komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding
21-11-1815
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)
487 blz. 4
Wal v.d. Andries A. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
07-04-1814
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)
36-A
Wal v.d. Anne T. Visker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
blz. 31
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
22-04-1824
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)
69/20, 1
Wal v.d. Arent A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
nummer 86
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
20-01-1840
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
84
Wal v.d. Auke Alles.---- Schaapman G. E. Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten
02-02-1815
uit den Landstorm in den School aldaar en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens
het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten en dat de schoolmeester klaagt dat zijn
slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en
Wal v.d. Auke Alles. Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening) Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep
Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm
Reitsma A. G. en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp
Reitsma G. G. enz. jaar 1815 (5)
36-A
Wal v.d. Bouke Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
blz. 37
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
22-04-1824
8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Map 88-C
Wal v.d. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
1876--1878
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een
stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij
allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar
1877 (3)
36-A
Wal v.d. D. K. Koopman van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het
blz. 18
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
22-04-1824
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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)
Wal v.d. D. te Ferwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Wal v.d. Dirk Wiltjes te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wal v.d. Doede Sietses wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen
informatie over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3)
Wal v.d. Douwe K., Koopman 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)
Wal v.d. Douwe Klaases 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)
Wal v.d. Douwe Richolds 50 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)
Wal v.d. Durk J. te Sloten (Fr.) wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wal v.d. E. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. E. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. E. 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)
Wal v.d. E. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard
van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke
beesten in Vriesland (47)
Wal v.d. E. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S.
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wal v.d. E. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Wal v.d. Eeltje Jeltjes Onbezoldigd Rijksveldwachter te Grouw 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)
Wal v.d. Epke Obes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Wal v.d. F. te Leeuwarderadeel als den gene 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 Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. F. 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)
Wal v.d. F. A. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Wal v.d. F. A. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
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Wal v.d. F. E. te Nijega 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)
Wal v.d. F. E. te Nijega 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)
Wal v.d. F. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Burum in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Wal v.d. F. J. 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)
Wal v.d. F. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de
algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum
naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Wal v.d. F. 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)
Wal v.d. F. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco)
Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wal v.d. F. te Gorredijk, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Wal v.d. F. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wal v.d. F. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wal v.d. F. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wal v.d. F. te Lekkum, 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)
Wal v.d. F. te Nijega 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)
Wal v.d. F. te Opsterland 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 Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. F. te Opsterland 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 Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. Feye 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)
Wal v.d. Firma J, & zn. Te Harlingen mret het Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wal v.d. Firma J, & zn. Te Harlingen mret het Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wal v.d. Folkert Lammerts, 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)
Wal v.d. Folkert Lammerts, 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)
Wal v.d. G. E. te Hindelopen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
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ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wal v.d. Gebr. W & J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een schip met motor in de
vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J. daarvoor dan ook een
vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt briefhoofd van de
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche palen en ook de Coop Landb.
Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer Terpstra Johannes J. die een
steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7)
Wal v.d. Geert Joh’s, 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)
Wal v.d. Geertje de weduwe wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wal v.d. Gerrit 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Wal v.d. Gilles 17 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wal v.d. Gosse D., 118 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)
Wal v.d. H. Kommandant der Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld Sippama W. R. Kapitein Kwartiermeester en Crop F. C?. 2e Luitenant en Dirks N. J. heeft om
ontslag gevraagd enz. jaar 1816 (1)
Wal v.d. H. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. H. te Joure staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Wal v.d. H. te Stroobos 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)
Wal v.d. H. te Wirdum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wal v.d. H. te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wal v.d. H. wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger van In en Uitgaande Regten en Accijnsen te
Franeker dat door Boelen J. te Amsterdam is afgezonden 438 kan fijne wijn aan Tiemstra ….? en Wal v.d. H. en daarvan
betaling van accijns enz. jaar 1841 (3)
Wal v.d. Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
Wal v.d. Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Wal v.d. Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1873 (2)
Wal v.d. Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Wal v.d. Hendrik, 1e Regiment Infantrie 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)
Wal v.d. Henne Joh’s, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Wal v.d. J. A., Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb
Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)
Wal v.d. J. H. 15 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
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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)
Wal v.d. J. J. 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)
Wal v.d. J. J. te Wier en te Beetgum , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wal v.d. J. Joh’s 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)
Wal v.d. J. Lammerts---- Vol Jacob Jacobs plaatsvervanger van Wal v.d. J. Lammerts 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)
Wal v.d. J. W. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wal v.d. J. W. te Stiens 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)
Wal v.d. J. W. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wal v.d. J. W. te Witmarsum 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)
Wal v.d. J. W. te Witmarsum 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)
Wal v.d. Jan Aukes 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)
Wal v.d. Jan Geerts de weduwe te Rottum zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen enz. , jaar 1840 (6)
Wal v.d. Jan Lammerts 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)
Wal v.d. Jelle H. nr. 12 in wijk B. 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)
Wal v.d. Jelmer Berends, 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)
Wal v.d. Joh’ K., Schipper te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wal v.d. Joh’s J. Schipper van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wal v.d. Johannes Jeltes 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 198
Wal v.d. Johannes Oeges 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)
Wal v.d. Jurjen, 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)
Wal v.d. K. D. te Blessum 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)
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Wal v.d. K. M. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie
jaar 1814 (5)
Wal v.d. Kier Geerts te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Wal v.d. Klaas D. te Deinum 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)
Wal v.d. Klaas Gosses te Driesum 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)
Wal v.d. Klaas S. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel 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)
Wal v.d. L. G. 50 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)
Wal v.d. L. S. 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)
Wal v.d. L. 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)
Wal v.d. L. U. de weduwe bte 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)
Wal v.d. Lammert 691 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)
Wal v.d. Lammert Sibes, 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)
Wal v.d. Lammert Sibes, 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)
Wal v.d. Lammert Sijtzes, 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)
Wal v.d. Lammert Sijtzes, 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)
Wal v.d. Lammert Sybes de weduwe Winkeliersche, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Wal v.d. Lammert Sytzes 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)
Wal v.d. Lammert Tjerks, 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)
Wal v.d. Lammert Tjerks, 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)
Wal v.d. Lolle Romkes 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)
Wal v.d. Luitjen Gosses te Dantumadeel 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)
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Wal v.d. M. Sint Jacobiparochie wordt vermeld in een document; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien ,
met 7 kolommen info. jaar 1841 (4)
Wal v.d. Nittert, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1875 (2)
Wal v.d. P. S. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wal v.d. P. S. 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)
Wal v.d. Pieter 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)
Wal v.d. R. D. te Stiens is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wal v.d. R. W. de weduwe zij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen,
personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie
over o.a. de maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
Wal v.d. Rein A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Wal v.d. Rins Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een
document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen
door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Wal v.d. Rinze Andries, 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)
Wal v.d. Roel Jurjens 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)
Wal v.d. Romke Douwes 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)
Wal v.d. S. ( er bijgeschreven als voorletters I. D.) 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum 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)
Wal v.d. S. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wal v.d. S. H. 51 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 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)
Wal v.d. S. H. te Hijlaard Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Wal v.d. S. H. te Hijlaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wal v.d. S. H. te Hijlaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wal v.d. S. L. 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)
Wal v.d. S. L. te Gerkesklooster 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)
Wal v.d. S. L. te Gerkesklooster 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)
Wal v.d. S. L.te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Wal v.d. S. te Gerkesklooster, 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)
Wal v.d. S. te Tzum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders

6424

Franekeradeel
609
10-12-1817

3622

A-3
blz. 3
05-01-1848

3622

A-5
blz. 3
31-12-1852

3622

A-3
blz. 6
05-01-1848

3622

A-5
blz. 6
31-12-1852

3622

A-3
blz. 5
05-01-1848

3622

A-5
blz. 5
31-12-1852

6424

609
10-12-1817

3622

A-3
blz. 2
05-01-1848

3622

A-3
blz. 5
05-01-1848

3622

A-3
blz. 6
05-01-1848

3622

A-5
blz. 2
31-12-1852

3622

A-5
blz. 5
31-12-1852

3622

A-5
blz. 6
31-12-1852

8199

729/5, 290
Bladz. 12-v
17-07-1839
36-A
blz. 23
22-04-1824

6840

8199
8280

8375

729/5, 290
Bladz. 12-v
17-07-1839
526-1, 1
22-05-1840
708-5_1
20-07-1841

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Wal v.d. Seije Jelles 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Wal v.d. Siebe Lammerts, 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)
Wal v.d. Siebe Lammerts, 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)
Wal v.d. Siitze Lammerts, 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)
Wal v.d. Siitze Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijbe Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijbe Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijbren Joh’s 10 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Wal v.d. Sijtze Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijtze Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijtze Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijtze Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijtze Lammerts, 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)
Wal v.d. Sijtze Lammerts, 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)
Wal v.d. Simon Alles 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)
Wal v.d. Sybe Jakobs 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)
Wal v.d. Sytze Lammerts 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)
Wal v.d. T. 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)
Wal v.d. T. H. te Strobos 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
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opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Wal v.d. T. H. te Stroobos 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)
Wal v.d. T. J. , en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een
brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken
aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J.
B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B.,
Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma
J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)
Wal v.d. T. L. te Gerkesklooster, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wal v.d. Take Hiddes 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)
Wal v.d. Teunis Klazes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een
document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen
door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Wal v.d. Timmen Hendriks Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster
ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde
achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Wal v.d. Tjalke, 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)
Wal v.d. Tjerk Lammerts, 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)
Wal v.d. Tjerk Lammerts, 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)
Wal v.d. Uilke A. 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)
Wal v.d. Uilke Alles 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)
Wal v.d. Uilke Wopkes, Beurtschipper, Huis 73, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant
Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van
Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818
(12)
Wal v.d. 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)
Wal v.d. W. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente Dockum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wal v.d. W. J. te Leeuwarderadeel als den gene 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 Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wal v.d. W. J. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wal v.d. W. J.---- Wal v.d. Gebr. W & J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een schip
met motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J. daarvoor
dan ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt briefhoofd
van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche Palen ondertekend
door de directeur Lok J. en ook de Coop Landb. Vereeniging te Bakkeveen ondertekend door de secretaris Haan de F., tevens
een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer Terpstra Johannes J. die een steunbetuiging schrijven voor dit
beurtveer enz. jaar 1916 (7)
Wal v.d. W. J.---- Wal v.d. Gebr. W & J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een schip
met motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J. daarvoor
dan ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt briefhoofd
van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche palen en ook de Coop
Landb. Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer Terpstra Johannes J.
die een steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7)
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Wal v.d. W. O. 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)
Wal v.d. W. 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)
Wal v.d. W. te Buitenpost staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de
With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Wal v.d. W. 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)
Wal v.d. W. te Stiens , 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)
Wal v.d. W. te Stiens 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)
Wal v.d. Weduwe Tjerk S. te Gerkesklooster , Beurt en Veerdienst van Gerkesklooster en Friesch Stoorbos 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)
Wal v.de Marten, Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wal van Anne Hendriks, Een staat van Miliciens dienende in het Corps Rijdende Artillerie, waarin vermeld de namen van
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Wal van de Binne zijn benoeming als Zetter te Drachten i.p.v. Kijlstra J. H. een handgeschreven brief met zijn handtekening,
die om gezondheidsredenen ontslag neemt, jaar 1919 (5)
Wal van de D. te Kampen Oud Ouderling Classis van Kampen 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)
Wal van de Evert van beroep Kastelein op de drie Romers ene Herberg te Roordahuizum een handgeschreven brief met zijn
handtekening waarin hij verzoekt permissie tot het verloten van eene jonge vette koe en een vet kalf , en een toestemming
daarvoor, jaar 1822 (4)
Wal van de J. Parrega Politiebediende, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de Burgemeester
van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente Veldwachters
jaar 1884 (26)
Wal van de, Luitenant bij de Artillerie 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)
Wal van den Daan Jans, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte
inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant
Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de
Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van
beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over
welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde
dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Wal van den Jelle 463 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wal van den R. J.? staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie
Reserve Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)
Wal van der H. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen
P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Wal van der ….? de weduwe 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)
Wal van der ….? de Weduwe---- Visser Jan Siemens van beroep Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans van beroep
Stoombootgezagvoerder beide te Lemmer wonende stukken betreffende verleende concessie voor eene stoombootdienst
tusschen Lemmer en Sneek ook aanwezig een telegram, en Postma J. S., Gnodde D. H., Warcken J. G. en de weduwe v.d. Wal
varen een dagdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. enz. jaar 1871 (7)
Wal van der A. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin
staat de goederen en de prijs die hij voor het brood bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
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Wal van der A. , Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna
Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van
behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4
Wal van der A. A. te Oosterlittens, vermeld met zijn Boot de “Dolphijn” 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)
Wal van der A. A. te Oosterlittens, wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het
Reglement van Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en
Sleepboten van te grote afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8)
Wal van der A. J. Harlingen Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der A. J. Harlingen Schip de Time is Money, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der A. J., ---- Nieuwenhuis W. S. is benoemd tot percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als
Onderwijzer te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J.,
Brouwer J. L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga Y. R , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra, de heer
Boelens, de heer Wilhelmy, de schoolopziener 4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal krijgen en
dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)
Wal van der A. Ondernemer Stoombootdienst Oosterlittens op Harlingen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Wal van der A. Roggebrood en Tarwebrood ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen
aan de gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie
krijgt enz. jaar 1823 (13))
Wal van der A. voor Roggebrood en Tarwebrood, Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende
levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld
jaar 1823 (10)
Wal van der A. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wal van der Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Wal van der Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abel Sijtzes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-9
blz. 8
24-03-1868

3622

A-10-1, 3
regist. 9168
22-02-1873

3622

A-10-1, 4
regist. 9168
22-02-1873

3622

A-10-1, 4
regist. 9168
22-02-1873

3622

A-10-1, 8
regist. 9168
22-02-1873

3622

A-10-2, 6
regist. 9170
15-03-1873

3622

A-9
blz. 6
24-03-1868

3622

A-10-1. 6
regist. 9168
22-02-1873

9921

36
19-10-1882
255-BB
01-06-1817

6418

5672

73
04-03-1891

5666

19
19-11-1885

5666

9
00-00-1885
29
10-05-1900
29, 1
16-04-1903
49 en 6
22-04-1886
5, 48= Min.
28-04-1887
17+3
08-04-1897
2, 32 =Min
19-04-1888
2, 66 =Min
18-04-1889
22
20-04-1899
23
30-03-1898
44 en 2
17-04-1890
142, 3
16-04-1891
23
07-12-1813
30-C ongehuwden D.
21-05-1824

5664
5664
5662
5662
5663
5663
5663
5663
5663
5663
5663
6378
6843

Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Abele Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 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)
Wal van der Abele Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 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)
Wal van der Abele Sijbes en vrouw, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 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)
Wal van der Alle Alles Veldwachter te Hardegarijp 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)
Wal van der Andries Gilles 419 Bergum 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)
Wal van der Anske A. te Oosterlittens, 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)
Wal van der Anske en Huitema Tjitse te Oosterlittens maken bekend dat zij een stoombootdienst zal uitoefenen van
Oosterlittens op Franeker, Sneek, Harlingen, Bolsward Leeuwarden de aankondiging en vertrek en tarief aanwezig, enz. jaar
1885 (3)
Wal van der Anske maakt bekend dat de stoombootdienst op Harlingen, een wijziging ondergaat enz. jaar 1885 (3)
Wal van der Anske Oosterlittens Schip de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Anske Oosterlittens Schip de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Wal van der Anske te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Wal van der Arend Alberts * 1794 wonende te Tjalleberd, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Wal van der Arend, 232 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9
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kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met
1521 namen (135)
Wal van der Arjrn Jurjens wenst te worden ontslagen van zijn functie als Veldwachter van Leeuwarderadeel en er wordt
voorgesteld hem Eervol Ontslag te verlenen en in zijn plaats wordt voorgedragen Jonker Martinus Ynses oud bijna 34 jaar
Bewaarder in het Huis van reclusie en tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1839 (2)
Wal van der Arnoldus----- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harlingen en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke,
Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)
Wal van der Arnoldus, Bestuurder van een Schelpenvisserij te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel
jaar 1916 (4)
Wal van der Aukje gehuwd met Zijlstra Auke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Wal van der B. H. nr. 106 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Wal van der B. Oosterlittens Schip de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wal van der B. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Wal van der Bartele, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Wal van der Bauke staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Wal van der Bauke Tjeerds zoon van Wal van der Tjeerd Hendriks en Hendriks Titje hij wordt vermeld als Deserteur en
gezocht. aanwezig een extract uit het stamboek met een uitgebreid signalement en hij was Remplaçant voor Potje Klaas Joh’s in
de Knijpe enz. jaar 1814 (2)
Wal van der Bokke Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Wal van der Bokke Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Wal van der Bokke Oosterlittens Stoombootdienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Bokke Oosterlittens Stoombootdienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Bokke te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn
, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Wal van der Bokke te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Wal van der Bokke te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wal van der Bokke te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Wal van der Bokke te Oosterlittens Kapitein op de Dolphijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wal van der D.---- Slijfer J. J. en Wal van der D. staan vermeld in een document der wet van 8 januari 1817 hen te Royeren enz.
jaar 1841 (2)
Wal van der D. te Kampen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en 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)
Wal van der Daniel 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)
Wal van der Daniel, Dedemsvaart 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)
Wal van der David * 21-03-1802 Leeuwarden, 2e kannonnier, 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 den Krijgsraad te
Samarang veroordeeld tot de doodstraf met de kogel ter zake van Insubordinatie door het torbrengen van eene slag in het
aangezicht van Korporaal Schild en het gewelddadig aangrijpen van Sergeant Kooijmans , het vonnin is in Nederland
gecorrigeerd naar 5 jaar Kruiwagenstraf enz. , een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van
de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Wal van der Dirk 255 is zijn volgnummer en Molenaarsgraaf zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd
Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
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Wal van der Dirk Jacobs, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en
vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Wal van der Dirk Joh.te Elahuizen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Wal van der Dirk Johannes, 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)
Wal van der Doede ---- Wal van der Grietje en Sijbrandus dochter en zoon van Wal van der Doede en Hacquebard Johanna
wordt vermeld als dat 4 kinderen door de Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van
Weldadigheid te Veen huizen zijn gezonden enz. jaar 1839 (3)
Wal van der Doede, 230 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)
Wal van der Douwe Ulferts---- 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)
Wal van der Douwe 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)
Wal van der Durk Johannes, Rentenier, Huis 10, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant
Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van
Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818
(12)
Wal van der E---- Bos G. Veldwachter te Wartena is overgeplaats van Warten naar Roordahuizum dit i.p.v. Wal van der E. die
ontslag heeft genomen te Roordahuizum en te Wartena wordt benoemd Visser Folkert met zijn persoonsgegevens jaar 1920
(1)
Wal van der E. , Scheepsbevrachter te Sneek gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot
“Catharina” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1910 (1)
Wal van der E. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te Grouw jaar 1920 (3)
Wal van der E. J. de weduwe, voor geleverde Winkelwaren voor de Armen in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een
document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en
1813 Jaar 1814 (4)
Wal van der E. te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het uitoefenen van een bedrijf zonder
patent jaar 1824 (2)
Wal van der E. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839
(5)
Wal van der Eeltje Jentjes Roordahuizum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Wal van der Enne F. te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde Ingezetenen
van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815
(4)
Wal van der Epke Koopman in Granen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Wal van der Evert 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)
Wal van der Evert, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert
die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen als officier met vermelding
van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)
Wal van der Evert, Kastelein wonende onder de gemeente Roordahuizum, hij krijgt vergunning voor het verloten van een vette
koe en een vet kalf met de voorwaarden waaronder dit mag gebeuren enz. enz. jaar 1822 (7)
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Wal van der F. de weduwe te Gorredijk Wagendienst van Gorredijk naar Heerenveen, Wordt vermeld in een dossier Staat van
de in de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar
1877 ((5) incl. spoorgids (63)
24
Wal van der F. de erven te Gorredijk Wagendienst van Dragten naar Heerenveen, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in
22-03-1877
de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877
((5) incl. spoorgids (63)
949/17
Wal van der F. de weduwe te Koudum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
20-09-1841
sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
10
Wal van der F. G. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen
16-04-1875
vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de
maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
13
Wal van der F. G. Stavoren Schip de Willem III, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten
20-06-1878
voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals
de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
26
Wal van der F. G. Stavoren Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
03-06-1880
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
A-6
Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 7
12- ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
01-1858
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-10-1, 7
Wal van der F. L.---- Schuitema Sijtske Oeges weduwe van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle
regist. 9168
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
22-02-1873
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
A-10-2, 7
Wal van der F. L.---- Schuitema Sijtske Oeges weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle
regist. 9170
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
15-03-1873
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
A-9
Wal van der F. L.---- Schuitema Sijtske Oeges weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle
blz. 7
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
24-03-1868
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3)
dossier (9)
27, 9
Wal van der F. P. Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1914
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
37, 10
Wal van der F. P. Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
01-04-1910
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
49
Wal van der F. P. te Sloten (Fr), een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “De Hoop I“tot het Varen en Sleepen in
09-01-1902
Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)
3, 11
Wal van der F. Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
20-04-1916
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
833-2
Wal van der F. te Gorredijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Opsterland
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
708-5_23a-v
Wal van der F. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
20-07-1841
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
949/17
Wal van der F. te Nijega, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper van Dranken in
de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
274-a, 15
Wal van der Fa. J. Harlingen Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
28-02-1918
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
162, 15
Wal van der Fa. J. & zn. Harlingen Schip de Minister Colijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
27-02-1917
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
3, 4
Wal van der Fa. J. & zn. Harlingen Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
20-04-1916
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
11
Wal van der Fa. J. & zn. Harlingen Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
17-04-1913
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
162, 15
Wal van der Fa. J. & zn. Harlingen Schip de President Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
27-02-1917
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
274-a, 15
Wal van der Fa. J. Harlingen Schip de Minister Colijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
28-02-1918
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
3, 4
Wal van der Fa. J. Harlingen Schip de Minister Colijn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
20-04-1916
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
69/20, 1
Wal van der Feike hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
nummer 57
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
20-01-1840
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
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Wal van der Fetje Uilkes---- Hoeve ten Jacob Jacobs Veenbaas te Luinjeberd in kwaliteit als voogd over zijn huisvrouw Wal
van der Wopkje terugzending van zijn request jaar 1824 (1)
Wal van der Fetje Uilkes---- Hoeve ten Jakop Jakops te Luinjebert in huwelijk hebbende Wal van der Wopkjen Uilkes, verzoekt
kwijtschelding van fl. 25.= , betreffende memorie van successie van de nalatenschap van Wal van der Fetje Uilkes, enz. enz. jaar
1824 (4)
Wal van der Fettje----- Hove ten Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjebert als man en voogd over Wal van der Wipkjen Onderwerp
aangifte nalatenschap van Wal van der Fettje te Sloten jaar 1824 (2)
Wal van der Foeke Gerrits Schip de Willem III komt voor in een document Tabbellarische opgaaf der veranderingen gedurende
1876 voorgevallen in de lijst der stoombootdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland Domicilie hebben enz. jaar 1878
(4)
Wal van der Foeke Gerrits Schipper en Koopman vroeger te Koudum thans te Nijega en Bouma Cornelis Sjoukes te Koudum
Schipper, Stukken rakende het verzoek van hem om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Koudum, Sneek en
Leeuwarden , verder wordt er gsproken over dat het stoomschip Willem III in het Heegermeer gezonken op den 16e dezer is
geligt en dat dit schip veelste rank is om daar vee mee te vervoeren verder komen voor Roos Tjitte Cornelis, Hornstra Lieuwe
Temmes , Kooistra Bouwe, ook genoemd de veldwachters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Buwalda Schelte
Sijtzes en Arends Hendrik jaar 1875 (229)
Wal van der Foeke Gerrits te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum 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).
Wal van der Foeke Gerrits te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Wal van der Foeke Gerrits te Koudum, Beurt en Veerdienst van Molkwerum naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).
Wal van der Foeke P. Schip de Hoop I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Foeke Pieter Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Wal van der Foeke Pieter Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wal van der Foeke Pieter Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Wal van der Foeke Pieter Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wal van der Foeke Pieter Sloten Schip de Stad Sloten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Wal van der Foeke Sloten Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Fokke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het EERSTE
perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal van der Sijtze Lammerts en
Heide van der Geert Auwes, 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 18481853 dossier (26)
Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het EERSTE
perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal van der Sijtze Lammerts en
Wal van der Sijbe, 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 18531858 dossier (24)
Wal van der Frans Fransen staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het
Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3)
dossier (15)
Wal van der Frans staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (4)
Wal van der Freerk Hend’k Zuider 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)
Wal van der G. zijn aanstelling als lid van het college van zetters der belastingen, en een een handgeschreven brief met zijn
handtekening waar hij in schrijft de functie te aanvaarden, jaar 1920 (()
Wal van der G. Veldwachter te Burum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag en dat wordt eervol
verleend jaar 1917 (3)
Wal van der Geert Burum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
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Wal van der Geert Kiers te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Wal van der Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Wal van der Geert Rienks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Geertje, 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)
Wal van der Gerben Ennes te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Wal van der Gerben Foekes te Nijega, Beurt en Veerdienst van Oudega en Nijega naar Sneek, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Wal van der Gerrit * 01-01-1788 Haarlem wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand 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)
Wal van der Gerrit 17 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)
Wal van der Gerrit F. te Sloten, Beurt en Veerdienst van Balk naar Sloten, 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).
Wal van der Gerrit Foekes te Sloten, Beurt en Veerdienst van Sloten naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8).
Wal van der Gerrit Foekes te Sloten, Beurt en Veerdienst van Sloten naar Balk, 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 1858 (8).
Wal van der Gerrit Jurgen 492 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wal van der Grietje 09-10-1839 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)
Wal van der Grietje dochter van Wal van der Doede en Hacquebard Johanna wordt vermeld als dat 4 kinderen door de
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van Weldadigheid te Veen huizen zijn gezonden enz. jaar
1839 (3)
Wal van der Grietje, 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
Wal van der H. , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Haskerland (als kopervan Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wal van der H. B. ---- 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)
Wal van der H. F. het betreft een aanslag in de Personele belasting enz. jaar 1840 (2)
Wal van der 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)
Wal van der haring, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Wal van der Hendrik Klazes, 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)
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Wal van der Hendrik 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)
Wal van der Hendrik te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie, Nieuwen Bildtdijk naar Leeuwarden, hij
wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a.
door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Wal van der Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Wal van der Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1870 (2)
Wal van der Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1870 (2)
Wal van der Hendrik, 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)
Wal van der Hidde Uilkes van beroep Schippersknegt te Slooten en Sergeant bij de 6e Comp. het betreft zijn request met als
antwoord van de Majoor 8e Bataillon Landstorm enz. maar dat hij niet alleen geweigerd heeft de wagt van 24 november te
betrekken maar ook zijn Capitein op een brutale wijze beledigd jaar 1814 (6)
Wal van der Hidde Uilkes, Schippersgezel, Huis 77, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant
Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van
Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818
(12)
Wal van der Hidde Uilkes, Veerschippersknegt van Sloten op Sneek woonachtig te Sloten dat hij Suppliant op den 24
November 1814 van Sneek terugkomende en nauwelijks met het schip in het stads diept gevaren door een man van den
Landstorm toegeroepen werdt dat hij zig bij den wacht moet vervoegen enz. omdat hij de Nachwacht moest doen maar dat
kwam hem niet gelegen enz. een half uur later ontmoete hij de Kapitein Poppes Jan welke hem gelaste enz. maar dat er levend
vee aan boord was enz. hij van onberispelijk gedrag is enz. jaar 1814 (4)
Wal van der J. te Wier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(5) Gehele provincie (122)
Wal van der J. W. de Weduwe Lemmer Schip de Amsterdam, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13
kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar
1878 (4) dossier (22)
Wal van der J. W. de Weduwe Lemmer Schip de Amsterdam, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Wal van der J. W. de Weduwe Lemmer Schip de Lemmer, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13
kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar
1878 (4) dossier (22)
Wal van der J. W. de Weduwe Lemmer Schip de Lemmer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Wal van der J., Politiebeambte te Parrega 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)
Wal van der Jackle Tjipkes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Mr. Timmerman van beroep ten
einde uit enen hoogst treurige omstandigheid gered moge worden, reeds lange tijd sukkelt hij aan een toenemende verzwakking
en niet meer in staat is om op zijn werkvolk toe te zien zijn oudste zoon Wal van der Ruurd Jackeles kan hem hierin van hulp
zijn maar is goedgekeurd voor de Nationale militie en verzoekt dan ook uitstel voor zijn zoon, ook aanwezig een medische
verklaring van de Medicine Doctor Endten J. A. te Sneek enz. jaar 1841 (6)
Wal van der Jacob H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Wal van der Jacob Hendriks de weduwe belastingschuldige in Workum er is reeds beslag op de goederen gedaan zoals in
bijgaande document, vergezeld met de getuigen Klapper Jan en Nagtegaal Willem en (het is nu mooi te zien wat voor inventaris
men vroeger had) enz. jaar 1823 (4)
Wal van der Jacob K. , Beurt en Veerdienst van Bergumernieuwstad op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Wal van der Jacob S. te Elahuizen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Wal van der Jacob Sjoerds ---- Boertie Jouwke Huberts, hij is geplaatst op de lijst bij den trekking d.d. 25 en 26 Januari met
achter zijn naam het nummer 31 enz. enz. en dat achter de naam Wal van der Jacob Sjoerds het nummer 1547 staat maar dat dit
moet zijn 1557 en er wordt verzocht enz. jaar 1814 (2)
Wal van der Jacob, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Wal van der Jakob Sjoukes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
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Wal van der Jan gaat voor 6 maanden op de Haringvisserij, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897
(2)
Wal van der Jan----- Heide van Jarig Onderwerp; Onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de Brug over de Nieuwe
Wetering aan de Oude Schouw in den weg naar Overijssel , Hij kan het doen voor fl. 1190.= onder borg van Blokland Symen
aannemer te te Giesendam en Doorenbos Paulus te Oldeboorn, komen ook in voor Wal van der Pieter Jans en Wal van der Jan
jaar 1`841 (9)
Wal van der Jan IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3)
Wal van der Jan Kiers te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Wal van der Jan Lammert te Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de
8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn
ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Wal van der Jan naar de Noordzee op Haringvisserij, 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)
Wal van der Jan P. 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)
Wal van der Jan Tjerks, 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)
Wal van der Jan Tjerks, 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)
Wal van der Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wal van der 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 1916 (3)
Wal van der Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Wal van der Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Wal van der Jelle H. 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)
Wal van der Jelle J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Wal van der Jelle Johannes te Tietjerksteradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Wal van der Johannes D. te Elahuizen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Wal van der Johannes Geerts Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en
Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)
Wal van der Johannes Jeltes 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)
Wal van der Johannes staat vermeld in 1833 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen
informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Wal van der Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Wal van der Johannes,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Wal van der Jurjen A. te Suawoude staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans
Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. jaar 1815 (5)wegens geleverde Koffie Cichorey , Melk, Olie en Katoen aan
de mannen van de Nagtwagt te Suawoude enz. jaar 1815 (5)
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Wal van der K. S. , Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de
Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op
de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer
op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat
daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de
weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)
Wal van der K. S. , 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)
Wal van der Kier, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wal van der Klaas G. 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)
Wal van der Klaas Pieters 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)
Wal van der Klaas Roelofs ,---- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem
gemaakt betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als
schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O.
overl. 26-11-1811, Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17)
Wal van der Klaas Roelofs Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Wal van der Klaas Roelofs Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Heerenveen arr. Heerenveen. Jaar
1817 (2)
Wal van der Klaas Roelofs 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)
Wal van der Klaas Roelofs te Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de
Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar
1815 (11)
Wal van der Klaas Roelofs 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)
Wal van der Klaas Roelofs te Heerenveen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar
1817 (3)
Wal van der Klaas Roelofs, hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens
weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)
Wal van der Klaas Roelofs, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Wal van der Klaas Sjoerd 63 Birdaard 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)
Wal van der Klaas Symons 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)

Wal van der Klaas, 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)
893/2
Wal van der L. G. Veldwachter betreft een handgeschreven procesverbaal wegens enz. met zijn handtekening tegen Sikkema
09-09-1841
B. T. weduwe van P. E. van der Haak Tolgaardersche op het woudter woudscher tolhuis enz. enz. jaar 1841 (2)
729/5, 290
Wal van der L. N. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 19-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
17-07-1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
A-10-2, 7
Wal van der Lammert Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9170
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
15-03-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Wal van der Lammert Siebes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Wal van der Lammert Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10-1, 7
Wal van der Lammert Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-2, 3
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9170
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
15-03-1873
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vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-2, 7
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9170
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
15-03-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 3
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-9
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10-1, 3
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 7
Wal van der Lammert Sijtzes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
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)
191
Wal van der Lieuwe Martens---- Wielinga van Scheltinga E. E. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de
30-04-1816
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Wal van der Lieuwe Martens enz. jaar 1816 (1)
69/20, 2
Wal van der Lijs Geerts te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
nr. 153
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
20-01-1840
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)
1645
Wal van der Louw, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
03-09-1915
gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
447
Wal van der Luite Velsen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
10-04-1917
729/5, 290
Wal van der Luitje N. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Bladz. 31-v
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
17-07-1839
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
398
Wal van der M. S. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
829/20, 264
Wal van der Marten Jelles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Blz. 4
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
14-08-1839
(13)
1054
Wal van der Marten, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-06-1915
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
10
Wal van der Nanne, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
03-01-1918
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
211 /10763
Wal van der Oebele Johannes Turfschipper, jaar 1838
05-12-1838
A-6
Wal van der Oege Folkerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 4
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
12-01-1858
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)
408-1
Wal van der P. J. het betreft een uitkering aan hem in verband met zijn aftreden als Aannemer, terwijl de declaratie opnieuw zal
27-04-1841
moeten worden opgezonden. jaar 1841 (3)
499-1
Wal van der P. J. te Leeuwarden het betreft een certificaat van betaling voor den laatste termijn wegens het onderhoud der
22-05-1841
Timmer en Metselwerken van voornormde aannemer enz. jaar 1841 (3)
453
Wal van der P. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Pr, Komt voor in de alphabetische
03-05-1822
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)ovincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
1253-13,40
Wal van der Pier Richol… te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
10-12-1839
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)
248
Wal van der Pieter Jans gerechtsdienaar te Leeuwarden hij staat als overleden op een staat veranderingen enz. jaar 1820 (1)
08-04-1820
829-10
Wal van der Pieter Jans----- Heide van Jarig Onderwerp; Onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de Brug over de
23-08-1841
Nieuwe Wetering aan de Oude Schouw in den weg naar Overijssel , Hij kan het doen voor fl. 1190.= onder borg van Blokland
Symen aannemer te te Giesendam en Doorenbos Paulus te Oldeboorn, komen ook in voor Wal van der Pieter Jans en Wal van
der Jan jaar 1`841 (9)
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Wal van der Pieter Leeuwarden Pontveer onder Schouw, jaar 1839
Wal van der Pieter Leeuwarden Pontveer onder Schouw, jaar 1839
Wal van der Pieter Pieters 306 Burum 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)
Wal van der Pieter S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wal van der Pieter Sijzes, 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)
Wal van der Pieter Sijzes, 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)
Wal van der Pieter Sijzes, 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)
Wal van der Pieter Sipkes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wal van der Pieter, 137 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)
Wal van der 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)
Wal van der R. W. de Weduwe Lemmer Schip de Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie
een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1873 (14)
Wal van der R. W. de Weduwe Lemmer Schip de Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie
een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1874 (13)
Wal van der R. W. de Weduwe Lemmer Schip de Lemmer, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Wal van der R. W. de Weduwe Lemmer Schip de Lemmer, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Wal van der R. W. te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen
en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)
Wal van der Rein Tjepkes---- Koster Geert en Wal van der Rein Tjepkes Schippers varende van Franeker op Leeuwarden
hebben te kenis gegeven dat de deurwaarder namens de overige eigenaren van het veer enz. jaar 1816 (2)
Wal van der Richold Z. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wal van der Richold Zwiers te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wal van der Richold, 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)
Wal van der Riemer, 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)
Wal van der Rientje Foppes 246 Franeker 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)
Wal van der Rinske Lammerts, 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)
Wal van der Rinske Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
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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)
Wal van der Rinske Lammerts, 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)
Wal van der Rinske Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 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)
Wal van der Rinske Lammerts, 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)
Wal van der Rinske Lammerts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 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)
Wal van der Rintje Willems hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor
ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)
Wal van der Rinze, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wal van der Ritske de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wal van der Ritske te Heerenveen ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Wal van der Ruurd gehuwd met Haan de Trijntje, 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
Wal van der Ruurd Jackeles---- Wal van der Jackle Tjipkes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Mr.
Timmerman van beroep ten einde uit enen hoogst treurige omstandigheid gered moge worden, reeds lange tijd sukkelt hij aan
een toenemende verzwakking en niet meer in staat is om op zijn werkvolk toe te zien zijn oudste zoon Wal van der Ruurd
Jackeles kan hem hierin van hulp zijn maar is goedgekeurd voor de Nationale militie en verzoekt dan ook uitstel voor zijn zoon,
ook aanwezig een medische verklaring van de Medicine Doctor Endten J. A. te Sneek enz. jaar 1841 (6)
Wal van der Ruurd Willems, Warcken Johan George, Visser Jan Siemens Mr. Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans ootkapitein
Stoombbetreft stukken betrekkelijk de aan de genoemde Schippers verleende concessie voor eene Schroefstoombootdienst
tusschen Lemmer en Leeuwarden, Lemmer op Amsterdam ook aanwezig een tarief lijst jaar 1868 (39)
Wal van der Ruurd, 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)
Wal van der S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wal van der S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wal van der S. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wal van der S. P. te Gerkesklooster, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wal van der S. S. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Wal van der S. 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
Wal van der Sake Haulerwijk Trekschuitdienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wal van der Sake Ruurd, 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)
Wal van der Schelte Simons met als onderwerp: een een dwangschrift (niet bijgevoegd) tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Wal van der Seije Jelles 591 Ee 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)
Wal van der Seije Jelles Fuselier wordt vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Commandant van het Depot 8e Infanterie
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Wal van der Siebren Jans 574 Minnertsga 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
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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)
146
Wal van der Sietse, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
06-02-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
1341
Wal van der Sietze, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
06-09-1918
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
320-14, 5
Wal van der Sijbe Hendriks wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie
02-04-1841
van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5)
A-6
Wal van der Sijbe Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 3
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
12-01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-6
Wal van der Sijbe Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 6
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-5
Wal van der Sijbe---- Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende
13-12-1852
voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal van der
Sijtze Lammerts en Wal van der Sijbe, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen
en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken
aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
1036/3
Wal van der Sijbranbus zoon van Wal van der Doede en Hacquebard Johanna wordt vermeld als dat 4 kinderen door de
10-10-1839
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van Weldadigheid te Veen huizen zijn gezonden enz. jaar
1839 (3)
716-3_1K
Wal van der Sijbrandus 09-10-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
22-07-1841
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)
1028/12
Wal van der Sijmen Jans 1 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
08-10-1839
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
A-3
Wal van der Sijtze Lammerts ---- Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de
07-12-1847
hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg
Wal van der Sijtze Lammerts en Heide van der Geert Auwes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en
opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en
langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen
onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)
A-5
Wal van der Sijtze Lammerts---- Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de
13-12-1852
hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg
Wal van der Sijtze Lammerts en Wal van der Sijbe, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van
de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het
kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de
stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
A-10-2, 5
Wal van der Sijtze Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9170
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
15-03-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Wal van der Sijtze Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 2
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
12-01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-6
Wal van der Sijtze Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 5
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
12-01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-6
Wal van der Sijtze Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 6
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Wal van der Sijtze Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 5
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10-1, 5
Wal van der Sijtze Lammerts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
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)
1737
Wal van der Simon----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij
02-10-1915
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
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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)
Wal van der Sjoerd J. te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Wal van der Sjoerd, 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)
Wal van der Sjoerdtje vrouw van Liemburg Jacob, 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)
Wal van der Sweitse, 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)
Wal van der Sybe A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wal van der Symen Willems woont Oosterzee hij wordt ingelijfd bij het …, enz. jaar 1841 (2)
Wal van der Sytze staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie
1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2) (dossier 5)
Wal van der Sytze te Utingeradeel 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)
Wal van der Taeke Hiddes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Wal van der Thijs 110 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wal van der Thomas Klazes Zwartverwer te Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar
1824 (5)
Wal van der Thomas, 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)
Wal van der Tjalke, 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)
Wal van der Tjalling Hiddes Schipper, jaar 1824
Wal van der Tjeerd Hendriks---- Wal van der Bauke Tjeerds zoon van Wal van der Tjeerd Hendriks en Hendriks Titje hij wordt
vermeld als Deserteur en gezocht. aanwezig een extract uit het stamboek met een uitgebreid signalement en hij was Remplaçant
voor Potje Klaas Joh’s in de Knijpe enz. jaar 1814 (2)
Wal van der Tjeerd, 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)
Wal van der Tjeerd, 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)
Wal van der Tjerk Klazes 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)
Wal van der Tjerk Lammerts---- Heide van der Geert Auwerts van beroep Landbouwer wonende te Gerkesklooster hij is de
hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg
Wal van der Tjerk Lammerts en Zuidersma Willem Popkes 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 1858-1863 (24)
Wal van der Tjerk Lammerts wonende te Gerkesklooster, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht
van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles eerder genaamd Jan Ooms met als borg Benedictus B. J. en Sijtsema H. J.
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 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 1873 (3) dossier (9)
Wal van der Tjerk Lammerts, 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
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vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-6
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 3
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-9
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10-1, 3
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 7
Wal van der Tjerk Lammerts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 6
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige
regist. 9168
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
22-02-1873
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-9
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige
blz. 6
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
24-03-1868
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)
A-10-2, 6
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle
regist. 9170
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
15-03-1873
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
A-10-1, 3
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige
regist. 9168
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
22-02-1873
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 8
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 aanduidende alle zoodanige
regist. 9168
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
22-02-1873
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-2, 3
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle
regist. 9170
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
15-03-1873
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
A-10-2, 8
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 aanduidende alle
regist. 9170
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
15-03-1873
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
A-9
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige
blz. 3
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
24-03-1868
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)
A-9
Wal van der Tjerk Siebes de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 aanduidende alle zoodanige
blz. 8
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
24-03-1868
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)
825 blz. 2>
Wal van der U. D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
23-05-1814
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)
45 en 46
Wal van der Uilke , Winkelier te Sloten wegens kaarsen enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
05-10-1814
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz.
jaar 1814 (4) dossier 12
1081-8
Wal van der Uilke Alles te Murmerwoude ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
09-04-1883
1043-8
Wal van der Uilke Alles te Murmerwoude Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
1879/1880
jaar 1879 (3)
128-134
Wal van der Uulke Wopkes komt voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan
06-01-1814
Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als
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uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes Jan Jans als
Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar
Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van
eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regering daar te stellen enz. jaar 1814 (7)
1737
Wal van der---- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij krijgt geen pensioen omdat hij enz.
02-10-1915
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)
949/6-1
Wal van der W. Te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder
25-09-1841
als de ontvanger jaar 1841 (2)
134
Wal van der Watze Klazes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
28-02-1815
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
A-10-2, 3
Wal van der Wiebrigje Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
regist. 9170
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
15-03-1873
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-2, 6
Wal van der Wiebrigje Siebes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en
regist. 9170
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
15-03-1873
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-9
Wal van der Wiebrigje Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 3
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-9
Wal van der Wiebrigje Siebes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 6
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10-1, 3
Wal van der Wiebrigje Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 6
Wal van der Wiebrigje Siebes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
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)
37/1-9
Wal van der Willem te Dokkum, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
12-01-1841
overtreding enz. (9)
1475
Wal van der Willem, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
12-A
Wal van der Wipkjen----- Hove ten Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjebert als man en voogd over Wal van der Wipkjen
30-11-1824
Onderwerp aangifte nalatenschap van Wal van der Fettje te Sloten jaar 1824 (2)
15-A
Wal van der Wopkje---- Hoeve ten Jacob Jacobs Veenbaas te Luinjeberd in kwaliteit als voogd over zijn huisvrouw Wal van
02-10-1824
der Wopkje terugzending van zijn request jaar 1824 (1)
2-A
Wal van der Wopkjen Uilkes ----- Hoeve ten Jakop Jakops te Luinjebert in huwelijk hebbende Wal van der Wopkjen Uilkes,
28-12-1824
verzoekt kwijtschelding van fl. 25.= , betreffende memorie van successie van de nalatenschap van Wal van der Fetje Uilkes,
enz. enz. jaar 1824 (4)
A-6
Wal vand er Lammert Tjerks, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
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)
565-6
Wal, van Gerben Sieres Geb. Terwerd, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur Overleden te Banjoemas 1836, (3)
13-01-1838
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
424-33
Walbrug M. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
936
Walburg M. T. hij ondertekend als Zetter der Gemeente St. Anna Parochie een document betreffende een zeker Cavel lanbd
30-11-1821
genaamd de Putcavel gelegen op de Bildt Polder en dat een landmeting enz. jaar 1821 (2)
453
Walburg A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
517-11, 44
Walburg A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
19-05-1840
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)
170
Walburg D. H. en Wiggertsz O. Schout van van Vlieland zij willen samen de exercitie van de Landstorm van Vlieland op zig
25-04-1814
nemen enz. jaar 1814 (1)
452
Walburg D’k. H.---- Wiggertsz O. Schout van Vlieland ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
25-03-1814
Departement van Vriesland betreffende dat hij de Heer D’k. H. Walburg als ontslagen Maire weder aangesteld is en door hem
aanvaard enz. jaar 1814 (1)

6385

132
06-07-1814

6005

938 blz. 4v
30-11-1815
70, 81
06-06-1814
670
15-06-1815

6384
6397

6060
6047
6082
6034
6100
8376
6869
5664
6257
5664
5564
5711
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5663
5663
5663
5666
5665

480
06-07-1820
379
03-06-1819
453
03-05-1822
398
30-05-1818
1215-21
29-11-1823
728/7-a
26-07-1841
26-02-1825
6-A
3, 13
20-04-1916
439
12-05-1815
35
21-09-1903
35
16-04-1903
2 staat E
28-08-1902
27, 11
16-04-1914
162, 36
27-02-1917
3, 13
20-04-1916
A.13 bijl. 5
27-04-1911
A.17 bijl.35
25-04-1912
30
17-04-1913
37, 13
01-04-1910
1
10-05-1900
3, 13
20-04-1916
29, 16
16-04-1903
17+27
08-04-1897
15
30-03-1898
45
20-04-1899
7
10-11-1892
30-11-1880
akte 36, 37

Walburg Dirk Hages 1e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 2e Compagnie voor de
onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Vlieland verzoekt
enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Walburg Feyke Hayes 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)
Walburg Johannes Hermanus geboren te Amersfoort 25 jaar oud, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een
signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (3)
Walburg Kapitein 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)
Walburg M. 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)
Walburg M. T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Walburg M. T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Walburg M. T. te Sint Annaparochie 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)
Walburg Meindert T. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Walburg van te te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Walburgh D. H.---- Mollanus D. G. belast met de Kaap Last Vuur Boet en Pilotage gelden als Ontvanger der In en Uitgaande
regten en accijnsen te Ameland en Walburgh D. H. idem te Vlieland enz. enz. jaar 1825 (3)
Walda H. te Garijp met het Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Walda Anne Hettes, wegens Wagenvragtdoor hem gedaan van Anjum naar Kollum ter overbrenging van een onderofficier der
Kozakken enz., wordt vermeld op een Gedetailleerde Staat der achterstallige schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz.
geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)
Walda G. Garijp Stoomboot, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Walda G. Garijp Stoomboot, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te Amsterdam tot indijking en
inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918
Walda G. H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de Prinses Wilhelmina Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven
te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Walda G. H. Garijp Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Walda G. H. Garijp Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Walda G. H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Walda Gjalt Hendriks en Veen v.d. Hendrik Jelles maken bekend dat zij publieelijk hebben aangekocht de stoomboot “Garijp”
met bijbehorende praam enz. verder vermeld bij welke Noaris en de datum van de akte en dat zij mededelen dat de dienst zoals
op vroegere wijze zal worden voortgezet enz. jaar 1892 (4)
Walda Gjalt Hendriks---- Zee van der Marten Johannes en Walda Gjalt Hendriks Beurtschippers wonende te Hardegarijp,
Onderwerp: een aankondiging van hun Beurtdienst met hun Beurtschip van Garijp naar Leeuwarden , wat ook in een
advertentie (4 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en
de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1880 (10)
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Walda H. te Garijp met het Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Walda Hendrik R. , Beurt en Veerdienst van Garijp op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Walda J. R. , 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)
Walda Jacob Roelofs te Wartena , Beurt en Veerdienst van Wartena naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Walda Johannes Wieuwerd Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Walda Klaas 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)
Walda Klaas Hendriks Landeigenaar te Wijnjeterp , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)
Walda Klaas Hendriks, 2e Luitenant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr.
Heerenveen enz. jaar 1814 (2)
Walda R. H. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Walda R. H. te Wartena staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Walda R. H. te Wartena 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)
Walda R. H. te Wartena, 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)
Walda Roel H. 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)
Walda Roelof Veldwachter Oldeholtpa Met Signalement, jaar 1916
Walda Roelof Wartena Zaakwaarnemer, jaar 1840
Waldek van Rinu Louis,---- Stocker Christiaan oud Domesticq van wijlen zijne hoogheid Waldek van Rinu Louis, Commandant
Regiment Cavallarie Oranje Vriesland hij is aangesteld in 1792 enz. enz. jaar 1815 (4)
WaldersJ. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Waldijk Rijkje, 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)
Waldijk Rijkje, 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)
Waldijk Rijkje, 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)
Waldijk Rikje Hendriks, 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)
Waldschmits 2e Luitenant in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815
met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815
enz jaar 1815 (5)
Waldus D. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Waldus Dirk Berends 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
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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)
Waldus Sierd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Waler Oeds Petrus van Leeuwarden, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van
de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Walf v.d. Johannes Gerrits te Franeker 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)
Walf v.d. Daniël is bij de Oost Indische troepen, vertrokken 6 Sept. 1823 met het Schip de Rotterdams Welvaren jaar 1825 (1)
Walgra H. A. †,Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der vertrokken onderwijzers de
plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar
1815 (2)
Walgreen P. nr. 178 in wijk H. 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)
Walhof Gerrit * 21-05-1820 Hengelo 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)
Walhorst Johan Christiaan Geb. Leipzig, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal Overleden te Weltevreden 1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Waliar ….? Dat tijdens een gehouden conferentie met hem op den 20e Januari l.l. dat aan hem te kennen is gegeven dat uit
hoofde de Boeijer van Mevrouw Bienema ….? Welke te zaterdags naar Leeuwarden gaat vertrekken en die mij een kistje met
papieren enz. jaar 1818 (2) dossier (13)
Walinga Gerke Walings te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal
gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega,
Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Walinga Gerke Walings te Heeg, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Heeg enz. enz. jaar 1822 (2)
Walinga Gerke Walings te Heeg, 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)
Walinga Gerke Walings, 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)
Walinga H. W. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Walinga Heerke W. , 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)
Walinga Jan Walings te Hommerts, 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)
Walings Jarig St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam
in vermeld wordt met als onderwerp; dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven
dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met
hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)
Walings Rinze, 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)
Walke C. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met
het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Walkenhorst H. Predikant te Zutphen is beroepen op de evangelische luthersche te Harlingen enz. enz. jaar 1823 (1)
Walkenhorst H. nr. 219 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)
Walker ….? De Commies. Er wordt verzocht om voornoemde te gelasten om op de Concept begroting te royeren de posten
welke op enz. enz. jaar 1823
Walker ….?---- Asbeck van G. F. Comandant en Chef van ’t Departement Vriesland als daartoe geautoriseerd door de
Russische Overst Rosen ….? Uit zijn kas met militaire executie is geligt f. 1400 en door de Heer Walker ….? Commies bij den
Heeren enz.f. 600 enz. jaar 1814 (2)
Walker ….? Commies van beroep hij staat vermeld in een register van betalingen en ontvangt voor de 3 eerste kwartalen enz.
jaar 1822 (1)
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Walker ….?---- Heide van der Ate hebbende de 2e rang als onderwijzer en werkzaam in de school van mejuffrouw de weduwe
Rameau met het verzoek om deze school te mogen overnemen en dat hij allerzinds zoo wegens zijne bekwaamheid als goed
zedelijk gedrag, ook genoemd de heer Walker ….? enz. jaar 1821 (5)
Walker C. hij ontvangt van de Gemeente Franeker fl. 648 wegens uitkering van de opbrengst der belastingen op het Gemaal
over 1817 enz. jaar 1818 (3)
Walker C. , Onderwerp een Ordonnantie van fl. enz. jaar 1821 (1)
Walker C. , onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen enz. jaar 1820 (1)
Walker C. , de Gemeente Lemsterland betaald uit aan voornoemde voor restitutie van de belastingen op het gemaal fl. 567 enz.
jaar 1819 (4)
Walker C. , hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement
gearristeerd bij besluit van enz. jaar 1814 (2)
Walker C. , hij wordt vermeld op een document en wel: Nota der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges
Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)
Walker C. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat van fl. enz jaar 1819 (2)
Walker C. Chef de Bureau van de Div. Pl. Belasting----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van
beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Walker C. eerste Commies, ---- Aebinga van Humalda Idsert een definitieve verevening van zijn declaratie voor
expeditiekosten, Briefporten, Vrachtlonen en kleine uitgaven , Schoonmaakloon enz. enz. met een specificatie daarvan verder
genoemd Walker C. eerste Commies, Martini en Beltrami en Comp. wegens Schoorsteenvegen, Hoogterp R. , Hendriks
Willemke, Ploeg van der J. Hoogterp R., enz. enz. jaar 1822 (5)
Walker C. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland
hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen
enz. met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)
Walker C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (2)
Walker C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
Walker C. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie van wie leges moet worden afgehouden
met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz. Jaar 1819 (1)
Walker C. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage
van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar 1820 (2)
Walker C. staat vermeld op een document verschuldigde leges op de Betaalsrol, gevoegd bij de enz. jaar 1815 (1)
Walker C. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde Leges op
de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2)
Walker C. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van
Vriesland te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor
uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Walker Casper Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar
1824 (2)
Walker Casper wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner
tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Walker Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)
Walker Jacobus, 501 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)
Walker Johannes, 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)
Walker, een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Walkers & Co. Zoutbranders te Groningen verzoeken vergunning enz. het Kofschip de Sjourmenta met de kapitein Schultens
H. H. Kapitein Boomgaard G. A. met de zuiger de Vrouw Margaretha en de Kapitein Boer de J. F. met het schip de Vrouw
Gioma om te varen langs het Groninger Diep bij langs de Zoutkamp te doen opkomen enz. jaar 1841 (4)
Walkes Casper staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes
enz. enz. jaar 1825 (4)
Walks & Molijn te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wall Obese Douwes---- Jans Ypke te Nijega een beslag door de deurwaarder op enige van zijn goederen wegens nalatigheid in
het betalen, wordt ook in genoemd, Hulsman P. J. Deurwaarder, Wall Obese Douwes oud zeeman , Quarre Rein Jeremias,
Tuinman beide te Koudum deze laaste drie hun handtekening staat op het bevel als getuigen enz. jaar 1814 (3)
Wall v.d. F. 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)
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Wall van der Piebe Ulferts---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van de Gemeente Koudum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de vrijstelling van Jong de Gerben Aelbers te Koudum
wonende en geboren 7-12-1786 van beroep Zeeman zoon van Albert overl. en Veer van ’t Geeske Tjeerds en de eenige zoon
van de weduwe en Wall van der Piebe Ulferts te Koudum wonende zoon van Ulfert en Lykles Jaay gehuwd en een kind van
nberoep Varensgezel door het huwelijk in de uitzonderingen Is bij de revolutie in Frankrijk uit den dienst der Conceptie
ontslagen enz. jaar 1815 (2)
Walle de Andries, 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)
Walle de S. T. ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een
document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens
ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede jaar 1814 (3)
Walle de Sake Tijssens, Groot de Sjoerd Thomas, in kwaliteit als Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Ferwerd en
Vellinga Volkert Andries (ondertekend Folkert Andrijs Vellinga), Kupers Aise Hendriks en Sijlstra Pieter Jaspers ondertekend
Zijlstra Pieter Jaspers) in kwaliteit als Armvoogden van Ferwerd dat zij hebben laten verhuren enz. door Albarda Willem (Mr.)
en dat willen dat enz. jaar 1814 (4)
Walle J. K. F., 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)
Walle v.d. Franciscus, 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)
Walle v.d. L. W. de weduwe te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei
1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (7)
Wallenga? (Wallinga?) B. F. te Gordijk 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)
Wallenga? (Wallinga?) B. F. te Goredijk 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
Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Wallenga? (Wallinga?) B. F. te Gorredijk 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
Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wallenga? (Wallinga?) B. F. te Gorredijk 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
Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wallenstein Hermina Wilhelmina, 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)
Waller ….? te Kampen is beroepen naar Apeldoorn 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)
Waller en Zeper Onderwerp; verkochte goederen jaar 1841 (1)
Waller F. G. Directeur der Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek te Delft verzoekt in een door hem getekende brief (met
gedrukt Briefhoofd) om met een Tankschip naar Groningen te mogen varen enz. enz. met de correspondentie en verleende
vergunning betreffende de aanvraag jaar 1917 (10)
Waller G. te Apeldoorn Assessor 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)
Waller G. te Apeldoorn Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Arnhem 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)
Waller G. te Apeldoorn 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)
Waller G. te Apeldoorn 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)
Waller G. te Apeldoorn, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5)
dossier (43)
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Waller G. te Zalk, 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)
Waller H. te Amsterdam Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord 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)
Waller H. te Amsterdam Ouderling 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)
Waller H. te Amsterdam Ouderling Quaestor 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)
Waller H. te Amsterdam 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)
Waller H. te Amsterdam Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Waller H. 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)
Waller H. te Amsterdam 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)
Waller Herman Ouderling en lid van het classikaal bestuur van Amsterdam wordt beoemd tot secundus van den quaestor van
het Synode Jaar 1816 (11)
Waller IJ. Predikant te Apeldoorn wordt vermeld in een door de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk, enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Hervormde Gemeente Bolsward enz. jaar 1824
(4)
Waller Marius----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)
Waller O. P. ---- Feenstra Thijs, de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde wegens zwakheid van
gezigt verzogt heeft te mogen worden vrijgesteld van de Land Militie enz. maar indesselfs plaats voor te stellen Pieters G. 1e Lt.,
de 2e Ltn. Feits L., Waller O. P. 2e Luitenant en Bruinsma Eduard mede tot 2e Luitenant in plaatse van de al eerde benoemde 2e
Luitenant Bloembergen P. die wij op grond van enz. jaar 1814 (2)
Waller O. P. Steenkoper van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch van beroep Kostschoolhouder te
Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud
van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Waller O. P. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Waller O. P. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Waller O. P. te Lekkum, 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)
Waller O. P. wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de
Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de Inspecteur
en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)
Waller Oeds P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Waller Oeds Petrus staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum 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)
Waller Oeds Petrus, 32 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)
Waller R. P. zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van Groningen , jaar 1814 (2)
Waller R. P. (Inspecteur) 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)
Waller R. Perizonius hij is benoemd als inspecteur der 1e klas bij de Directe Belastingen per heden enz. jaar 1819 (1)
Waller Rutgerus Perisonius is benoemd tot Inspecteur der 1e Klasse bij de Directe Belastingen in Friesland, jaar 1819 (4)
Walles D. te Molkwerum 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
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Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Walles Lykle de erven te Ypecolsga hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen voor gelijk belaste
percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar
1817 (10)
Walles Ruurd 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)
Walles 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)
Wallinga B. F. te Gordijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wallinga B. F. te Gorredijk 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)
Wallinga B. F. te Gorredijk 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)
Wallinga B. F. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Wallinga B. F. te Gorredijk 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)
Wallinga B. F. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wallinga B. F. te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert Berends)
Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Wallinga B. F. te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman
(L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten
van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wallinga B. F. te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas),
Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wallinga B. F. te Gorredijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wallinga B. F. te Gorredijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wallinga B. F. te Gorredijk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wallinga B. F. te Gorredijk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wallinga B. F. te Gorredijk 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)
Wallinga B. F. te Gorredijk, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke
dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wallinga B. F. te Gorredijk, 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)
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Wallinga B. F. te Gorredijk, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Smallingerland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wallinga B. J. te Gorredijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wallinga B. P. te Gorredijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wallinga B. te Gorredijk, 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 verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wallinga B. te Gorredijk, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Haskerland (als leverancier van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wallinga D. F. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Wallinga Pieter 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)
Wallinga van B. F. 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)
Wallinga van B. F., Brander, kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo
van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Wallinga van Brugt Folkerts Brander te Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en
aanmerkingen jaar 1824 (4)
Wallinga van F?. W. , Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van
Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)
Wallinga van Folkert Walles---- Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de Municipale Raad heeft uitgenodigd ter inzameling der bijdragen tyen
einde men ook enigszins in de behoefte der verminkte verdedigers des vaderlands te vereenigen, gelijk dan ook geschied is door
aan kij toe te voegen tot adsistenten en wel Vries Durk Abels en Wallinga van Folkert Walles enz. jaar 1815 (1)
Wallinga van Rurd Folkerts te Kortezwaag, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langezwaag
in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Wallinga van Ruurd Folkerts te Kortezwaag hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter der belastingen i.p. v. de
overleden Bakker Tjeerd Wytzes jaar 1823 (1)
Wallinga van Walle Folkerts, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Walma Anne Taedes---- Knossen Antje huisvrouw van Walma Anne Taedes te Terkaple geeft samen met anderen in een brief
die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de
17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839 in leven weduwe van Lieuwe
Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek enz. er komen
voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer, enz. jaar 1840 (5)
Walma C. te Oppenhuizen------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele
Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd enz.
enz., jaar 1879 (4)
Walma Cornelis Feedes Hommerts, 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)
Walma Kornelis Tades te Jutrijp hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal
gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega,
Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Walma Taede, 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)
Walman ….? de weduwe 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)
Walman Gerrit, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Walon Jacobus 01-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
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Walon Jacobus wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de mutatien voorgevallen in de Personeel der kindergestichten en dat hij op 6 juni terug is van Desertie
enz. jaar 1841 (4)
822-4
Walon Petrus Franciscus Antonius wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
20-08-1841
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
1245-8b 51- Walon Regina x Grausema? M. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
60 07-12enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
1839
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de
termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
262 lijst 4.
Walraad van Welderen Rengers Bernhard hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het
08-04-1814
Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de
belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
134 tot en met Walraad van Weldren Rengers Bernhard---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van
146
Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?,
05-10-1814
Luitenant Colonel en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp
Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is, en dat zij de voorkeur
(zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes als Luitenant Colonel maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij
mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma
Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen gansch
geen genoegen in deze mijne voorstelling om de afkeuring der officieren ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten
voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden
zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het
2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm
Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes,
Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)
1012
Walrabenstein Jan Frederik----Walrabenstein Johan Lodewijk weduwnaar van Geets Benigna een staat waarin de overledene
13-10-1823
gepensioneerde enz. verder de aangifte compareren de volgende getuigen Prop Kornelis Kornelis 47 jaar Justitie dienaar en
Jongschaap Pals Gerrits oud 37 jaar Ytigmeester beide te Wolvega wonende geburen der overledene (op 4 Oktober 1823 des
snachts en ene ure in huis 54 te Wolvega ) dat Walrabenstein Johan Lodewijk oud 80 jaren burgerlijk gepensioneerd geboren
te Schurstein, Koninkrijk Pruissen weduwnaar van Geets Benigna en zoon van Jan Frederik W. en van Catharina Elisabeth
beide overl. enz. jaar 1823 (4)
1012
Walrabenstein Johan Lodewijk weduwnaar van Geets Benigna een staat waarin de overledene gepensioneerde enz. verder de
13-10-1823
aangifte compareren de volgende getuigen Prop Kornelis Kornelis 47 jaar Justitie dienaar en Jongschaap Pals Gerrits oud 37
jaar Ytigmeester beide te Wolvega wonende geburen der overledene (op 4 Oktober 1823 des snachts en ene ure in huis 54 te
Wolvega ) dat Walrabenstein Johan Lodewijk oud 80 jaren burgerlijk gepensioneerd geboren te Schurstein, Koninkrijk Pruissen
weduwnaar van Geets Benigna en zoon van Jan Frederik W. en van Catharina Elisabeth beide overl. enz. jaar 1823 (4)
874/9 no. 11
Walrabenstein Johan Lodewijk--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in
04-09-1841
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
287
Walrabenstein wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de
02-08-1816
Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen
onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)
2/C
Walraeven Louis Joseph , geboren Gent 1803 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden
16-11-1824
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)
28-02-1825
Walrave Robbert Jacob Dirk---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het
8-A
eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door
de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als
getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig
verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J.
en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar
1825 (7)
1093
Walraven C. Ch. Sneek Commissaris van Politie te Sneek, jaar 1917 (1)
13-08-1917
139
Walraven Laurentius Walraven wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer
04-03-1817
der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te
Haarlem de heer Vermaten G. enz. jaar 1817 (3)
625/19, 229
Walraven, Willem W geb. 28-07-1813 Kattendijke Tot de Doodstraf met den kogel veroordeeld, veranderd in 6 jaar
19-06-1839
kruiwagenstraf en verval militaire stand, jaar 1839
489-6
Wals Sijbren J. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
1+6 en 7
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten
18-05-1841
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.
jaar 1841 (3)
17-03-1825
Walschud J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
20-D
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
blz. 12
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)
38
Walsma A., Onbezoldigd Rijksveldwachter te Nes gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
20-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
21
Walsma J. M. Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters
20-10-1882
en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
38
Walsma M., Veldwachter te Nes gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
20-10-1882
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
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Walsma Metske Auke Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Walsma Metske te Harlingen, 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)
Walsma T. N. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te
Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair
agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens
schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof,
Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E.,
Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S.
en Rittenberg Jacobus Policedienaar, enz. jaar 1822 (8)
Walsma T. W. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer ten
overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme
Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de Visschers Post
Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt genoemd Walsma T. W.
Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821 (5)
Walsma T. W. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit
van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Walsma Thijs, 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)
Walsma Thijs, 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)
Walsma Thijs, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info.
jaar 1864 (2)
Walsma Thijs, 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 1864 (2)
Walsma Tijs Willems---- Wijnia K. M. Luitenant Collonel Commanderende het 20e Battaillon Landstorm Arr. Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Walsma Tijs Willems die
uit hoofde van ongeschiktheid tot den dienst veroorzaakt door ziekte en het bekomen van enz. jaar 1815 (2)
Walson Johannes, Fuselier 10e afdeeling Infanterie * 19-06-1819 Dordrecht, 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)
Walsterie Berend Jans * 02-01-1821 Nieuwe Schans zoon van Walsterie Jan (er staat ook Berend) en Noor Trientje Harms in
een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de
Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar
niet zijn opgekomen vertrokken met het schip Indie enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Walsterie Jan (er staat ook Berend) en Noor Trientje Harms staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10
kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de
Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz.
jaar 1840 (7) dossier (18)
Walstra K. te Sneek ,een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met “ De Twee Provincien ” met
het reglement, en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Walstra K. te Sneek met de Stoomboot “De Twee Provincien ” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten
Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met
Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Walstra Klaas te Sneek, 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)
Walstra Attje Jacobs gehuwd met Nijp H. , 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)
Walstra B. K. 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)
Walstra B. K. te Oosthem 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)
Walstra Gellof Ypes geboren 30-04-1822 een Extract uit het stamboek van de onderofficieren en manschappen 9e regiment
infanterie. Met gegevens zoals ouders, zijn signalement zijn veldtochten, waar gediend enz. enz. jaar 1841 (2)
Walstra Gellof Ypes staat vermeld in een document van het Rijks Hospitaal te Utrecht en wel een Geneeskundige verklaring van
de Dienstdoende Officieren van Gezondheid die verklaren dat voornoemde enz,. jaar 1841 (5)
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Walstra H. F. te Strobos en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Walstra H. T. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Walstra H?. S. voor 2 ½ schuiten Turf enz, Vermeld op de Staat van Begroting voor onderhoud van gebouwen te Metslawier
en gedane uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2)
Walstra Hendricus Taco te Sneek, Trekschuiten en Barges van Sneek op Pekela, 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 1827 (8)
Walstra Jacob Pieters, 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)
Walstra Jacob(us) ----Zowijn Siemon , Boendermaker te Leeuwarden De gouveneur van Friesland gelezende hebbende het
request van hem en enz. Onderwerp het eigendom van een tuin jaar 1824 (5)
Walstra Jan Cornelis 36 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)
Walstra Jan Cornelis 36 Veenwouden 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)
Walstra Jan Cornelis 752 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)
Walstra Jan Cornelis Beetgum 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)
Walstra Jan Cornelis 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)
Walstra Janke Pieters, 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)
Walstra K. Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Walstra K. Sneek Schip de Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Walstra Kl. (Klaas) te Sneek met het Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Walstra Klaas B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Walstra Klaas Bonnes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Walstra Klaas Bonnes 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)
Walstra Klaas Bonnes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Walstra Klaas Bonnes, 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)
Walstra Klaas Sneek Ondernemer van het schip de Twee Provincieen Een dossier met allemaal handgeschreven brieven van
Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en (19)
Walstra Klaas Sneek Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Walstra Klaas te Sneek met het Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Walstra Klaas te Sneek met het Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Walstra Klaas te Sneek met het Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Walstra Klaas te Sneek met het Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
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Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Walstra Klaas te Sneek Schip de Twee Provincieen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1892
Walstra Kof H?, en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een
brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken
aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J.
B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B.,
Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma
J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)
Walstra O. 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)
Walstra Pieter O. 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)
Walstra Pieter O. 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)
Walstra Pieter O., 115 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)
Walstra Pieter O., 198 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)
Walstra Pieter O., 90 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Walstra Pieter Willems Beurtschipper Lwd. op Amsterdam, jaar 1839
Walstra Pieter Willems te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken,
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle
gemeenten van Friesland (86)
Walstra Reen 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)
Walstra Rein C. , 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)
Walstra Rein C., 102 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)
Walstra Rein C., 59 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)
Walstra Rein Corn. 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)
Walstra Rouke Sijtzes te Opsterland 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)
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Walstra S. M. 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)
Walstra Sijtze ---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob*
lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan
aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de
Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3)
Walstra Tapke Klazes, 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)
Walstra Tapke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
Walstra Tapke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Walstra Tapke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Walstra Tapke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Walstra W. C. Onerwerp een kwitantie betreffende de schadeloosstelling voor een op hoger order gedood koebeest enz. jaar
1822 (1)
Walstra Wijbe Cornelis te Terwispel de declaratie geeft aanleiding tot gegronde bedenkingen, Immers wordt de dolheid der
gedode koe alleen vermeld in het onvolledg en oppervlakkig verslag van de Veearts Barghof ….? En zowel de afmaking als
begraving enz. jaar 1821 (3)
Walstra Wybe Cornelis Landbouwer te Terwispel bij hem is op last van hoger hand een door dolheid aangetaste koe gedood en
hij verlangd nu schadevergoeding Jaar 1821 (1)
Walstra Wybe Cornelis wordt vermeld op een document overeenkomstig de Missive van de Minister van Binnenlandsche
Zaken enz. de hier nevengaande mandaten te betalen enz. de mandaat ten name van de kommissie van Landbouw af te geven
aan Beucker Andrea D. W. te Leeuwarden jaar 18231 (1)
Walstra Y. 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)
Walsweer Douwe Hessels 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)
Walsweer G. S. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Walsweer Gerrit Sijbrens---- Kolk van de H. W. Ontvanger der Directe Belastingen te Wommels ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland na met deze gesproken te hebben over de quade Sestehalven welken ik aan Walsweer Gerrit
Sijbrens hadt gelaten zond ik de Bode naar hem om hem te zeggen enz. dat hij geen van die ontvangen Sestehalven moest
uitgeven omdat alle waren afgekeurd en dat hij met de Veldwagter Algera Sjoerd Halbes, ook worden genoemd Miedema Jelle
Pijters Huisman onder Wommels en Joustra Jantje Gerbens Huisman onder Cubaard die beide twee verklaringen ondertekenen
enz. jaar 1814 (8)
Walsweer Hessel, 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)
Walsweer Jelle Joh’s---- Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en Binkes R. de secretaris ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Goslinga Douwe Jans een verzoek tot ontslag uit de dienst wordt ook in
genoemd Walsweer Jelle Joh’s enz. jaar 1841 (4)
Walsweer S. te Hijdaard 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)
Walsweer S. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Walsweer Sijbren Gerrits te Hennaarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Walsweer(s) J. W. te Hijdaard 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)
Walsweerd Johannes S., 161 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Walta B. A. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Walta B. A. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Walta Bauke A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen
is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Walta Bauke Ages Boekhouder van de Roomsch Catholique armbezorgers te Workum schrijft een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat zij in hun qualiteit in eigendom bezitten zeker elf pondematen greidland gelegen onder de dorpe Ferwoude en zij
willen dat door den Notaris Albarda Horatius per veiling willen verhuren enz. jaar 1814 (3)
Walta Douwe Baukes, Workum, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Walta Frans Sijbolt, 332 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)
Walta Gert J.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar
Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de
Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de
melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz.
enz. jaar 1894 (6)
Walta IJ. J. te Abbega 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)
Walta Joh. G.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar
Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de
Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de
melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz.
enz. jaar 1894 (6)
Walta Pieter Huites 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)
Walter H. Ouderling te Anmsterdam 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)
Walter O. P. de Koopman ontvangt betaling voor geleverde stenen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert
in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de
finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (13)
Walters Johannes---- 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)
Walters Regina, 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)
Waltha Huite Sijbolts te Dedgum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)
Walthuis G. K. 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)
Walthuis K K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Walthuis K. K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
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Walthuis K. K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Walthuis K. 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)
Waltje Jelke, 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)
Waltje Jelle Hendriks zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) enz., hij komt voor in een dossier
betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Waltje Tjerk Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e
Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting
en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Waltje Tjerk Pieters te Kollumerland en Nieuwkruisland 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)
Waltman Gerardus Johannes, 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)
Waltman Johannis 78 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Walton J. Rotterdam Kapitein op de Tetine, jaar 1840
Walton T. Kapitein op het Engels Schoonerschip The Ark Schip is verongelukt op 06-12-1821 op Ameland komende van
Amsterdam met bestemming Londen de firma Barend Visser & zoon te Harlingen heeft van de Heeren Gleim & zoonen een
volmacht gekregen om de zaken van de lading te regelen jaar 1822 (3)
Walton Th. Kapitein op het Schip de The Ark op Ameland gestrand over welke lading wij=Visser Barend en Zoon meermalen
de vrijheid hebben genomen over de geborgen 5 vaten Anchovis BB 1/5 enz., jaar 1822 (1)
Walton Thomas Engeland---- Visser Barend & zn. te Harlingen hij heeft autorisatie voor de Strandvonder van Ameland
betreffende de lading van het gestrande Schooner schip de Ark enz. jaar 1822 (3)
Walton Thomes Kapitein op het Engels Schoner Schip The Ark met als thuishaven Stokton, die is gestrand op 06-12-1821 te
Ameland komende van Amsterdam met bestemming Londen beladen met stukgoed, kaas enz. de bemanning is gered en
Scheltema Jan Commies wonende te Ameland heeft lastenprocuratie en ondertekend een brief aan de Strandvonder van
Ameland omdat hij van de kapitein de lading zo spoedig mogelijk enz., Jaar 1821 (3)
Walton Thomes Kapitein op het Engels Schoonerschip The Ark Schip is verongelukt op 06-12-1821 op Ameland komende van
Amsterdam met bestemming Londen een procuratie gelastigde door hem getekend, ook een een inventarislijst van de geborgen
goederen uit dit schip, tevens een door hem ondertekende brief dat hij de firma Barend Visser & zoon te Harlingen een volmacht
geeft om zijn zaken te regelen jaar 1822 (13)
Walton Thomes Kapitein op het Engelse Schoenerschip The Ark Schip is gestrand op 06-12-1821 op het eiland Ameland
komende van Amsterdam met bestemming Londen, Jaar 1821 (1)
Walvisch Baarden,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch
Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G., Calkoen P. ,
Romijn P., Scholten J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
Wandelroute------ ANWB een verzoek tot vergunning van het plaatsen van bordjes voor een wandelroute van Leeuwarden en
Heerenveen naar Assen en Groningen enz. jaar 1917 (7)
Wander Dirk, Landbouwer onderwerp; van hem aangevoerde koeien afkomstig van Noord Holland en alle volkomen gezond
verklaard jaar 1841 (2)
Wanderhoff G. (?)de Gouverneur van Groningen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij van de
Geweermaker Bury S. een rekening heeft ontvangen wegens reparatie van de wapenen van de Compagnie Nationale Garde in
Vriesland welke het beleg van de Vesting Delfzijl enz. jaar 1815 (1)
Wanders Dirk , ,----- Mossel W. Veearts van de provincie Friesland, Boersma Lieuwe Simons, Kramer Bauke , Tromp Rintje
Klazen, Wanders Dirk allen veehouders; onderwerp de gezondhied van hun koeien enz. jaar 1841 (2)
Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum,----Hottinga van Willem Hanses, beurtschipper van Sloten op Amsterdam ,
Onderwerp ; het verschepen van 22 runderen komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte
enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen, Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes
Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,
worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik in de wouden achter Balk, Geerts Harmen te
Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,
Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee, jaar 1841 (7)
Wanders Harmen---- Akke Hylkes weduwe van Wanders Harmen, Zij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan
100 gulden over 1822 in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar
1823 (2)
Wanders Wybren D. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest
gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige
duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5)
dossier (19)
Wänhelm Carel Eduard * 20-10-1801 Manheim, Fuselier Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het schip Johannes Arnoldus in 1834 enz., en vervallen van den Militaire stand
en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz, jaar
1837 (4) dossier (20)
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Waning van Willem jr. ---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken
betreffende een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door
hem ondertekende brief ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg
af van 400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds ,
Driessen van Jacob, Wierda Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878 (6)
dossier (35)
Wanneperveen---- Koning Geert 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, Wanneperveen is de laatste
woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)
Wanrooij van Govert te Etten 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)
Wanrooy, 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)
Wans van Johan † (de erven) 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 Alkmaar de heer Z. van Foreest Jaar 1817 (3)
Wansbeek Hendrik, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Wansig Johannes, 277 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)
Wanswerd---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Wanswerd staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het
Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823
(8)
Wanswerd, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Wanswerd, ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe
Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,
dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J., en aan de landmeter der
1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar
1823 (3)
Wanting Wijtze te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke
ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven
beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend,
Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Wapens: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de magazijnen voorhanden
zijn enz. jaar 1814 (5)
Wapens----Heerenveen: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Heerenveen enz. en weke in de
magazijnen vorhanden zijn enz. jaar 1814 (3)
Wapens----Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de
magazijnen voorhanden zijn enz. jaar 1814 (2)
Wapstra J. J. wonende aan boord van zijn vaartuig hij heeft gereclameert tegen zijn aanslag op het regt van patent dienst 1836
als dat zijn schip per ton inhoudsgroote enz. jaar 1837 (5)
Wapstra Jan Jans 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)
War Aart van der Adzends, Fuselier 4 de Afdeeling infanterie * 09-04-1812 Bild, 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)
War Tjeerd Ages , Huisman onder Dongjum hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij in
1813 ten dienste van de Russische Armee een paard heeft geleverd zonder enige betaling ontvangen te hebben enz. enz. jaar
1816 (2)
Warant Jozephina---- Leonard Jacobus Franciscus * 12-08-1793 Antwerpen hij is gedeserteerd en moet worden opgespoord,
gediend hebbende als Korporaal bij het depot Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 08-01-1815 net verlof is
gegaan maar niet is teruggekomen zoon van Franciscus Jan en Warant Jozephina nmet een volledig signalement enz. Jaar 1815
(2)
Warbout Jacobus Adrianus, komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Warcken J. G. ---- Visser Jan Siemens van beroep Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans van beroep Stoombootgezagvoerder beide
te Lemmer wonende stukken betreffende verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Lemmer en Sneek ook
aanwezig een telegram, en Postma J. S., Gnodde D. H., Warcken J. G. en de weduwe v.d. Wal varen een dagdienst tussen
Lemmer en Amsterdam enz. enz. jaar 1871 (7)
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Warcken J. G. te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen
en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)
Warcken Johan G. Sneek Schip de Telegraaf I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Warcken Johan G. Sneek Schip de Telegraaf II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Warcken Johan G. Sneek Schip de Telegraaf II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Warcken Johan Georg, zonder beroep wonende te Sneek, Onderwerp: maakt bekent dat hij in werking zal stellen een
Schroefstoomboot genaamd “ Reserve” voor de dienst Heerenveen over Sneek naar Bolsward o.a. zijn handtekening onder een
handgeschreven brief , een aankondiging van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 1 stuks aanwezig in
het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , tevens een akte dat de dienst wordt gestaakt op 22 November. jaar 1881 (10)
Warcken Johan George ---- Wal van der Ruurd Willems, Warcken Johan George, Visser Jan Siemens Mr. Zeilmaker en
Brouwer Wiebe Jans ootkapitein Stoombbetreft stukken betrekkelijk de aan de genoemde Schippers verleende concessie voor
eene Schroefstoombootdienst tusschen Lemmer en Leeuwarden, Lemmer op Amsterdam ook aanwezig een tarief lijst jaar 1868
(39)
Ward C. Rotterdam Politiebeambte, jaar 1837
Ward C. Rotterdam Schipper op de Friends, jaar 1838
Wardell S. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB ,
Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Warder, Kerkmeester der Gereformeerde Kerk aldaar , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der
Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der
Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Wards Johan Borch kapitein op het schip de Aurora die vergaan is op de buitengronden van Ameland komende van Memel en
Courland met bestemming Londen belden met Lijnzaad gedeeltelijk in zakken en de rest los tevens Vlas de bemanning van
zeven man is gered enz. jaar 1824 (1)
Ware [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)
Warga, Lijst met 167 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (10)
Warga, 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)
Warin A. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het
Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815
(2)
Warin J. N. (Jonkheer) hij is benoemd tot administrateur van het District No. 2 staat vermeld in een brief van de Permanente
Commissie van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3)
Waringa A. (Albertus) Predikant te Gerkesklooster dat de op dien dag verzamelde penningen ten somma van dertig gulden voor
onze dappere enz. jaar 1815 (2)
Waringa A. (Albertus) predikant te Gerkesklooster 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 Hagen van H. die vertrokken naar Bolsward enz. jaar 1816
(4)
Waringa A. (Albertus) Predikant Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94
ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen
als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Waringa A. (Albertus) te Gerkesklooster 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)
Waringa A. (Albertus) te Gerkesklooster Predikant Classis van Dokkum 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)
Waringa D.---- Warringa Jan Mr. Timmerman te Leeuwarden hij neemt aan het werk aan het Tucht en Blokhuis te Leeuwarden
en een handgeschreven brief met een handtekening van hem? Waringa D. er wordt ondertekend als Waringa verder met
allemaal bedragen voor diverse werkzaamheden ook genoemd Peereboom J. Pz. Ingenieur en Chef jaar 1815 (5)
Waringa Dirk Freeks---- Lijcklama a Nijeholt A. G. en Waringa Dirk Freeks beide Kapitein zijn goedgekeurd door de mannen
van de Landstorm tot de eerste Lt. Colonel en de 2e als Adjudant bij het 5e bataillon , verder wordt genoemd Smeding Harke
Sipkes en Koopman Sake Rinses beide 1e Luitenants benoemd tot Kapitein en Keizer Jan Harmens tot Kapitein wordt
aangesteld enz. jaar 1814 (2)
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Waringa Dirk Freerks 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)
Waringa F. D. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden
enz. enz. jaar 1814 (7)
Waringa Freerk Dirks---- Breebaard Abraham Samuels en Waringa Freerk Dirks Commiesen te Leeuwarden gestationeerd
hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen Bruinsma Douwe T. te Leeuwarden wegens een grote hoeveelheid gerookt spek
enz. jaar 1839 (5)
Waringa Jan D. van beroep Mr. Timmerman krijgt de opdracht van de Gouverneur van Vriesland in opdracht van de Procureur
Crimineel in de Provincie Vriesland om het Schavot met de Galg opte richten tegen vrijdag a.s. te Leeuwarden enz. jaar 1824
(4)
Waringa Jan Dirks 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.
Waringa N. de weduwe 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)
Waringa Wouter * Oldeborn staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie 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)
Waringa Wouter 3 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)
Waringa Wouter te Oldeboorn 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 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)
Warm ….? in leven gehuwd met Catharina Stegmans---- Stegmans Catharina weduwe de Warm schrijft een brief aan de
Gouverneur van Vriesland met de allernodigste eerbied dat zij als Schoolhoudersche te Leeuwarden en dat zij gedurende een
reeks van jaren aan de jeugd alhier met veel succes leezsen en schrijven heeft geleerd ook tot veel genoegen van de ouders en
volgens een verklaring van een 50tal der voornaamste inwoners, maar dat zij wordt verhinderd door de Schoolcommissie enz.
en zij een meester moet nemen zoals bij anderen o.a. de weduwe Jacobs ….?, Mejuffrouw Semler ….? en Mejuffrouw Hennate
….? dit document was ondertekend door Overveldt van S. J. (advocaat) enz. jaar 1814 (4)
Warmelo van J. 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)
Warmelo van J. te Vlissingen Predikant Classis van Middelburg 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)
Warmelo van J. te Vlissingen Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Warmelo van J. te Vlissingen 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)
Warmelo van J. te Vlissingen 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)
Warmelo van J. te Vlissingen 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)
Warmelo van J. te Vlissingen, 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
Warmelo van J. te Vlissingen, 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
Warmelo van J. te Vlissingen, 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
Warmelo van J. te Vlissingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5)
dossier (43)
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Warmelo van J. te Vlissingen, 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)
Warmelo van W. L. te Wijhe Predikant Classis Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818
(5) dossier (24)
Warmelo van W. L. te Wijhe Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Warmelo van W. L. te Wijhe 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)
Warmelo van W. L. te Wijhe, 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)
Warmink H. de erven & de weduwe te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een
Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Warmink H. de weduwe de erven van te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Warmolts ….?---- Wijndels J. H. Med. Doctor te Heerenveen, onderwerp: de nota van kosten van hem enz. de heer Warmolts
….? Wordt ook genoemd enz. jaar 1825 (3)
Warmolts C. C. C., 753 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)
Warmolts Catharinus Cornelus Christianus 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 het Provinciale Geregtshof in Vriesland en bij de
Arrondissements Regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Warmolts E. op ’t Zand, 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)
Warmolts te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Warn Willem Georg, 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)
Warnders W. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Warners van H. R. te Oostermeer, 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)
Warners van Tietje Heines huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer, Jansma Klaas Jans, te Rottevalle, Hannes Pieter
Johannes, te Rottevalle, Jansma Leeuwe Jans, te Rottevalle, Jansma Johannes Jans te Hardegarijp hebben bij besluit van zijne
majesteit 6 maanden uitstel op hun request van de nalatenschap van Johannes Hiltje 7 maart 1824 overleden enz. enz. jaar 1824
(4)
Warnes Leffert Jans 311 Giethoorn 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)
Warninck de weduwe, de erven van de te Amsterdam , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer
biljetten van wijn en sterke dranken in de Grietenij Schiermonnikoog als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Warning H. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Warnink de weduwe te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Warnink H. de Erven de weduwe te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Warnink H. de erven de weduwe te Amsterdam staat als uitvoerder van 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)
Warnink H. de erven weduwe te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn
en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Warnink H. de Erven Weduwe te Amsterdam staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens
Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Warnink H. de erven weduwe te Amsterdam, 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 uitvoerder van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Warnink H. Wed. Erven te Amsterdam 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 Stad Franeker
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)
Warnink H. Wed. Erven te Amsterdam 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
Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Warns---- 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)
Warns de Diaconie is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Stavoren enz. met de bedragen, jaar 1816 (3)
Warns Willem George 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)
Waroux Jean Nicolas geb. 18-07-1789 Luik, 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)
Warren (admiral) , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB
, Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Warren N. G. ---- Banning Hermanus , Cipier over de Gevangenhuizen te Sneek. Onderwerp dat hij verklaard op zich te nemen
enz. wordt ook in genoemd het dagelijks rantsoen der gevangene enz. tevens worden vermeld de personen Vlink Y, Attema A.
E., Napjus H., Buwalda van Haga A., Warren N. G., Noyon P. jaar 1823 (4)
Warren R. 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)
Warren W. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit men zien wat
de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon P., Nijland J., Warren W.,
Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek, tevens Cambach P. en allen ondertekenen dit
document jaar 1817 (5)
Warren W. ---- Olivier W., Attema A. L., Noyon P., Warren W., Haga van A. B. leden van de raad der gevangenhuizen in het
Arr. Sneek, een proces verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel voor de gevangenen aldaar, waaruit ook het week
menu blijkt. Jaar 1814 (4)
Warren W. G. ----- Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te Sneek
gedurende 1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B. Attema A. E., Warren W. G. Nijland
J. , Napjus H. Haga van A. B. , Noyon P. En gegund aan Cambach Poulus jaar 1818 (4
Warren W. G. ---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat
zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e Luitenant
Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW. G. en
Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd schutter
enz. jaar 1814 (2)
Warren W. G. , hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Sneek Vlink I.
(Izaak) ook Y. (Yzaak) voorgedragen tot Lid van het Collegie der gevangenissen te Sneek enz. jaar 1814 (1)
Warren W. G. .---- Gevangenissen te Sneek, Onderwerp: Contract van aanbesteding der benodigdheden tot onderhoud der
gevangenen te Sneek gedurende het 1e kwaraal 1823 aangegaan door hier voorgenoemde lid van College van regenten enz. jaar
1823 (4)
Warren W. G. .----- Gevangenissen; Samenstelling van het menu der gevangenen per dag samengesteld en gepresenteerd dooe
leden van de raad van de gevangenis te Sneek en wel; Vlink Y, Noyon R. Warren W. G. , Napjus H., Nijland , Haga van A. B. ,
jaar 1818 (4)
Warren W. G. hij ondertekend als lid van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een aanbesteding van
goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen want de ingredieenten
werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4)
Warren W. G. 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)
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Warren W. G. hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz. jaar
1814 (3)
Warren W. G. lid van de raad der gevangenhuizen in het arrondissement Sneek wordt vermeld op een document betreffende een
aanbesteding van fournitures en onderhoud der gevangenen in het Arresthuis te Sneek voor levering van o.a. voedsel, hieruit kan
men zien (omdat de weekmenu’s vermeld worden) wat de gevangenen zoal te eten kregen in het jaar 1817 (4)
Warren W. G.---- Olivier W. , Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon T.leden van het Collegie
van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach Poulus te Sneek bereffende de
levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de vorm van een Menu wat de gevangenen
dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5)
Warren W. G. 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)
Warren W. G., ---- Olivier W., Warren W. G., Napjus H., Haga van A. B. , Nijland Jurjen, Noyon P. leden van de raad van de
gevangenishuizen te Sneek onderwerp de aanbesteding van de voeding en de weekmenu’ s jaar 1818 (5)
Warren W. G----Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van voedsel aan de gevangenis te Sneek
(met de menu’ s wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon P.,
Haga van A. B. Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en Banning H. en Cambach P. als inschrijvers jaar 1818 (4))
Warren W. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar, met als onderwerp de Aanbesteding
van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de gevangenen) jaar 1815 (7)
Warren Willem Georg 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)
Warren Willem Georg te Sneek , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Sneek enz. enz. jaar 1822 (3)
Warren Willem Georg 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)
Warren Willem Georg 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)
Warren Willem Georg, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale
Militie enz. jaar 1840 (4)
Warren Willem Georg, 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)
Warren Willem George , 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)
Warren Willem George Koopman te Sneek en Regent over de gevangenis te Sneek, komt voor in een document van de namen
van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Sneek enz. enz. jaar 1822 (3)
Warren Willem GeorgeHij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Warrenga---- Henneman J. A. meester Smid en Slotenmaker. Een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin ook
genoemd wordt de Timmerman Warrenga en Pereboom, onderwerp niet betaalde rekeningen voor geleverde spullen en arbeid,
met de rekeningen erbij. jaar 1815 (4)
Warrens W. G. ---- Olivier W., Attema A. E. , Warrens W. G., Nijland J. , Napjus H., Haga van A. B. , Noijon P. Leden van
het college van regenten over de gevangenishuizen in Sneek hebben met de persoon Cambach Paulus te Sneek
overeengekomen voor de leverantie van benodigdheden van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5)
Warrieck Joseph * 27-03-1792 Elezelles ordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817
(3)
Warringa ….? ---- Bolhuis A. G. Ouderling ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad
van de Hervormde Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne
geweezen Leeraar Predikant Assen van P. (Petrus) die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de
wezenlijk behoeftige Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige
Predikant Waringa A. (Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Warringa ….?---- Henneman J. A. Mr. Smid , onderwerp leverantie en aanbesteding van een kachel voor de gevangenis te
Leeuwarden enz. Onderwerp; wegens gevorderde leverantie van Warringa, ook genoemd Peereboom J. Ingenieur enz. jaar
1815 ( 5)
Warringa A. 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)
Warringa Andries 2 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat v an
Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt.
Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Warringa Dirk staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd Nominative
Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)
Warringa F. D. commies te Knijpe, Onderwerp: Betreft zijn tractement. Hierin worden genoemd van Genderen, Prins te Joure,
Dijstelberg te Oldeboorn jaar 1841 (4)
Warringa Jan Mr. Timmerman te Leeuwarden hij neemt aan het werk aan het Tucht en Blokhuis te Leeuwarden en een
handgeschreven brief met een handtekening van hem? Waringa D. er wordt ondertekend als Waringa verder met allemaal
bedragen voor diverse werkzaamheden ook genoemd Peereboom J. Pz. Ingenieur en Chef jaar 1815 (5)
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Warringa Jan Zweeloo Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Warringa Jan, 537 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)
Warringa Jan, hij pacht een plaats op de Vleeschmarkt te Leeuwarden voor een jaarlijkse som van fl. 850.= enz. enz. jaar 1814
(2)
Warringa Wpouter 2 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting
1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort
zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Warrior J. Oosterdok Amsterdam en Rotterdam Kapitein op de Phoebes, jaar 1839
Wars Jouke Tjeerds staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland
van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen informatie
zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een
ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Warseminus Christoffel 88 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)
Warsington (Wassington?) Thijs Joukes, 356 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)
Warsten? W. G. 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)
Warstra Uilke Luitjen te Harich Onderwerp: 2 pondematen land aan haar toebehorende enz. jaar 1822 (1)
Wartema Laurentius Dominicus benoemd voor de Stad Leeuwarden, 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)
Warten Willem---- Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad Cuiper Johannes oud 44 jaar,
Warten Willem Georg 30 jaar, Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door het overlijden van Gonggrijp Tjalling en
wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 1816 (1)
Wartena A. B. de erven ( Tjidgers Cornelis de weduwe ) hebben jaarlijks te hoeden uit een Zathe bij Cammingaburg enz. wordt
vermeld in de Eeuwige Renten wordt vermel die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der
Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk
Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en
met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2)
dossier (60)
Wartena A. R. te Poppingawier 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)
Wartena Bauke Lazes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wartena Bauke Lazes 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)
Wartena Bauke Lazes, 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)
Wartena H. A. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wartena H. A. te Roordahuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wartena Herre Aukes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839
ontvang Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Wartena Herre Aukes te Roordahuizum wordt vermeld op en document genaamd lijst van aangekochte Merrie Veulens met de
naam van de koper en verkoper ook de koopprijs enz. jaar 1840 (7)
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Wartena J. B.---- Dijk van B. H., onderwerp; een contract van aanneming wegens enige reparatien aan het Tucht en Blokhuis te
Leeuwarden waar onder het maken van een Kapitaal Riool enz. enz. getekend door hem en door Wellenbergh H. P.
Hoofdingenieur in het district enz. en de borgen Huyzinga S. H. en Wartena J. B. beide te Leeuwarden enz. enz. jaar 1819 (5)
Wartena K. 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)
Wartena Laurentius D. ---- Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wierdsma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartena
Laurentius D. alle inwoners van Leeuwarden zij hebben het voornemen om een commissie uittemaken ter inzameling van
penningen ter ondersteuning van behoeftige Landgenoten zoals in vele andere steden enz. jaar 1814 (1)
Wartena Livius S. , Goudsmid, 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)
Wartena R. A. te Rauwerd 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)
Wartena R. Wybren de weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wartena S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Wartena S. , 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)
Wartena S. H. Vleeshouwer te Huizum een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake zijn bedrijf als
Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een
transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (3)
Wartena Sjoerd R. Rentenier wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wartena Sjoerd W. Rentenier, 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)
Wartena van Bauke Lolkes, 1e Luitenant als zodanig voorgedragen bij de 2 compagnies van het 20e Bataillon te Ameland enz.
jaar 1814 (2)
Wartena W. S. Hij wil een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen met vergelijking van anderen te Wirdum en
wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)
Wartena W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Wartena Wijbe 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)
Wartena Wybren Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wartena Wybren Sj. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wartena Wybren Sjoerds, 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)
Wartena, Kinderpokken ten huize van Sijbren Jacobs Valk, Visser van beroep, jaar 1841
Wartena, Lijst met 90 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (7)
Wartenhorst P., 2 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)
Wartna Bauke wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de
gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de
administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Wartna L. D. (+) Rechter ter Instructie te Leeuwarden in zijn plaats benoemd Brantsma Gerardus Samuel thans rechter in de
rechtbank aldaar en in Brantsma zijn plaats benoemd Schultz Cornelis thans Advocaat en Notaris aldaar jaar 1816 (2)
Wartna L. D. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij
belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot
de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Wartna L. D. .---- Ruitinga W. D. en Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd als Hoofdcommies, ook komt voor Ruitinga
W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien
zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven idem de nugteren kalveren en Fabrieks Turf enz. dit document is
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ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten
getale van achtien leden. jaar 1813 (13)
Wartna L. D. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp:
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de
Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Wartna L. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Wartna Laurentius D. ---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief
eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Maatschappij te
Amsterdam ter inzameling van penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. hebben wij een dusdanige
commissie daargesteld e Heeren Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartna
Laurentius D. enz. jaar 1814 (3)
Wartna Laurentius Dominicus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn
tractement enz. jaar 1814 (6)
Wartna Tjeerd, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep, veschuldigd
bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823
(5) dossier (9)
Wartnus Bauke---- Ameland de schout Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks
stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een
reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4)
Warzen ….? ---- Pieters Gerben te Leeuwarden het betreft dat de Majoor Warzen ….? in dienst van zijne Groote Brittanische
Majesteit enz. dat het engelse Gouvernement de gemaakte overeenkomst met de Heer Baron Rosen ….? Waarbij de Majoor zig
heeft verpligt vijf en zeventig duizend gulden te betalen voor een aantal masten en als binnen de gestelde termijn niet betaald
wordt aan eerstgenoemde namens de firma Pieters Sieds dan enz. jaar 1814 (8)
Wasbergh Mart…N. de weduwe Arbeidster 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)
Wasenaar Dirk Annes---- Bouseint Gerrit Cornelis schrijft een brief aan de Gouverneur met het verzoek een vergunning te
krijgen voor het bouwen van een Winkelierswoning onder St. Jacobi Parochie aan de Oude Bilddijk omdat de volmagten van
het Oudbild Rooda Wilke Johanis en Wasenaar Dirk Annes dit verzoek tot tweemaal toe heeft geweigerd enz. jaar 1840 (6)
Waskamp Arend Gerrits Directeur van de Planttuin te Franeker staat in een document van de Secretaris van Staat aan de
Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)
Waslander Jacob Egberts 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)
Waslander Machiel, Leeuwarden is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative
Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het
Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie
no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)
Waslander Magchiel 419 is zijn volgnummer en Leeuwarden 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)
Waslander Michiel, 632 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)
Wassemberg Dieronimus Gemeente Ontvanger te Franeker wordt vermeld in een document waar gevraagd wordt om de
ontbrekende Certificaten te willen toezenden enz. jaar 1816 (1)
Wassenaae Ay. K. te Sint Annaparochie 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)
Wassenaar Gerrit Willems, Landbouwer te St. Jacobaparochie onderwerp een vonnis dat hij een maand de gevangenis in moet.
Jaar 1824 (2)
Wassenaar Meile Oudebildtzijl Politiedienaar Met Signalement

Wassenaar ….? De weduwe wordt vermeld in een ambtelijk stuk dat de brief gesteld 1813 moet zijn 1814 en zij is in 1817
overleden enz. jaar 1818 (1) dossier (5)
Wassenaar ….?---- Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker heeft zig begeven naar de heer Wassenaar T.
(Tiete) de Schout van Almenum en hem geïnviteerd mede te gaan naar het huis van Plantinga T. afgaande Ontvanger der
Belastingen aldaar aangekomen was ook aanwezig de nieuwe Ontvanger Scheltema P. C. en na zijn vomacht vertoond te
hebben heeft hij de opneming van het kantoor gedaan enz. jaar 1814 (9)
615-2, 6-2 19- Wassenaar ….? te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
06-1840
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)
729/5, 290
Wassenaar A. A. te St. Jacobi Parochie is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Bladzijde 2
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
17-07-1839
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Wassenaar A. D. te Sint Jacobiparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wassenaar A. D. te St. Jacobi Parochie 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)
Wassenaar A. G., ---- Algera Sjoerd Halbes, Onderwijzer der Jeugd , in de vergadering van de Grietenijraad op 5 Maart 1821 is
eerstgenoemde voorgedragen voor vereevend en tevens financieel gunstig ontslag te geven ter verbetering van het
Schoolonderwijs te Wommels enz. enz.en dat mate algemene stemmen is besloten hem ontslag te geven, verder over zijn
betaling, dit stuk is ondertekend door Eyzinga J. Frans en Hijlaridus Wierd P. tevens aanwezig de Notulen van de vergadering
waarbij aanwezig Hijlaridus Wierd P, Boersma Jan K., Wassenaar A. G., Ferwerda Hans W., Hoekstra W. K. Secretaris enz.
jaar 1821 (6)
Wassenaar 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)
Wassenaar A. W. , 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)
Wassenaar Albert naar New York, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Wassenaar Aldert 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 1879 (2)
Wassenaar Andries Dirks te St. Jacobiparochie 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)
Wassenaar Anne A. te St. Jacobiparochie 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)
Wassenaar Anthonie, 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)
Wassenaar Arend Gerbens te Dronrijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Wassenaar Arend Gerrijts te Dronrijp 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)
Wassenaar Arend Gerrits te Welsrijp en Boersma Jan Klazes te Cubaard zij zijn als Schatters over 1824 te Wommels
gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Wassenaar Arend Gerrits 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)
Wassenaar Arend Gerrits te Welsrijp , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Wassenaar Arend Gerrits te Welsrijp , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Wassenaar Arend Gerrits Zetter bij de belastingen---- Binkes Simon de weduwe , onderwerp: op voorgeven van de zetters van
Dronrijp enz betreft 10 pondenmaten bouwland van de 1e en 2e klasse en de plaats staat thans sinds 1812 op de naam van
Wiersma P. de huurwaarde van de bezittingen zijn voor 400 franken heeft opgegeven maar dat dat veel te laag is enz. enz. jaar
1822 (2)
Wassenaar ArendGerrits, Hoekstra W. K. te Dronrijp en Veen van der M. in Marssum zij worden benoemd als zetters i.p.v.
Jong de W. W. en Horinga A. A. tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst Hommes te
Boxum, Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens een brief waarin
vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld Sjoerd Klazes te
Dronrijp, Algera Halbe Jurjens, Hoekstra Wytze Keimpes, jaar 1818 (3)
Wassenaar Arent Gerrits te Hennaarderadeel, 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)
Wassenaar Arent Gerryts, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dronrijp in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wassenaar Arie 450 is zijn volgnummer en Lisse 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)
Wassenaar Ate Rintjes---- 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
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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. R. (Livius Regnerus) 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)
Wassenaar B. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wassenaar B. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wassenaar B. A. .---- Osinga J. A. te Menaldum , Jentjes G. te Minnertsga , Lont J. A. te Sint Anna Parochien , Wassenaar B. A.
te Sint Jacob en Post C. C. de weduwe te Sint Jacob. Onderwerp; een hoofdelijke Quotisatie ten opzigte van de eigenaren welke
buiten onze gemeente woonachtig zijn ter voorkoming van dubbele enz. enz. jaar 1814 (3)
Wassenaar B. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wassenaar B. A. te Sint Annaparochie 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)
Wassenaar B. te Vrouwen 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)
Wassenaar Beert Arjens Milicien nummer verwisselaar met Vries de Gerben Gerrits uit de Gemeente Franeker is op de 6e dezer
als Deserteur afgevoerd enz. jaar 1824 (3)
Wassenaar Beert Arjens te Franeker , afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Wassenaar Beert Arjens van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der
afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)
Wassenaar Bente, Stiens hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op een
Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn
opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat.
Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)
Wassenaar Boye Arjens en Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe Post Onderwerp een request betreffende betaling Land Militie te
Sint Annaparochie enz. Jaar 1814 (2)
Wassenaar Boyen Arjens Huisman en Erfgezetene wonende in de Gemeente Sint Anna Parochie dat hij is aangeslagen tot hert
betalen der Landmilitie van 18 guldens maar datb hij wel een Zathe en landen aldaar heeft maar hij elders woont enz. onder deze
brief staat Loon v. J. E. gelastigde van den Suplt. enz jaar 1814 (1)
Wassenaar Boyen Arjens te St. Jacobiparochie Onderwerp: Betaling Landmilitie en daarop bezwaar en uitspraak jaar 1814 (1)
Wassenaar C. W. , , ---- Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint
Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der
belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. , Wassenaar K.
A. jaar 1822 (1)
Wassenaar Christiaan te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Westhoek naar Leeuwarden, hij wordt
vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door
wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Wassenaar Cornelis 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)
Wassenaar Cornelis Luitjes te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wassenaar Cornelis Luitzens te Dronrijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Wassenaar D. A. te St. Jacobi Parochie 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)
Wassenaar Dirk Annes te St. Jacobiparochie 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)
Wassenaar Dirk Annes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van Oudebildzijl in een document genaamd ter voldoening
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Oudebildzijl enz., jaar 1841 (6)
Wassenaar Dirk te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Wassenaar Evert Jorres 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)
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Wassenaar Evert Jurres, 551 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)
Wassenaar 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)
Wassenaar G. Luitenant Colonel van het 17e Bat. Landstorm in het Arr. Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft vernomen dat de Tamboers en Pijpers op lastr van de
Schout van Sint Annaparochie hunne Trommen en Fluiten aan de Schout ter hand gesteld enz. jaar 1816 (1)
Wassenaar G. A. 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)
Wassenaar G. A. 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)
Wassenaar G. 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)
Wassenaar G. L. 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)
Wassenaar G. W. , 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)
Wassenaar G. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wassenaar G. W. , 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)
Wassenaar G. 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)
Wassenaar G. W. Luitenant Collonel Commanderende het 7e Battaillon Landstorm Arr. Leeuwarden ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er gevonden worden drie Kaliber geweeren in St. Anna Parochie enz. jaar 1815 (1)
Wassenaar G. W. 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)
Wassenaar G. W. te Sint Jacobiparochie 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)
Wassenaar G. W., Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint
Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van
behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wassenaar Gerben te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in
het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Wassenaar Gerben Tjalkes Verwer en Glazenmaker te Sybrandaburen, ondertekend een verzoekschrift dat hij is aangeslagen
voor enz., betreft een aanslagbiljet der Belasting op het Personeel en een Beschrijvings Biljet enz. jaar 1837 (13)
Wassenaar gerit Stiderts 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)
Wassenaar Gerrijt Willems, 39 jaar, Hij staat in een document vermeld als candidaat voor de post van Plaatsvervanger bij het
Vredegerecht Kanton Hallum door het bedanken van Boer de Sipke Sjoerds jaar 1820 (2)
Wassenaar Gerrit 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)
Wassenaar Gerrit L., 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)
Wassenaar Gerrit W. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Jacobiparochie in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wassenaar Gerrit Willems 39 jaar---- Boer de Sipke Sjoerds hij bedankt voor de post van Plaatsvervanger van het Vredgerecht
en er wordt een document met 5 kolommen info over hem, met candaten opgesteld waar op hij ook vermeld is. Jaar 1820 (2)
Wassenaar Gerrit Willems Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wassenaar Gerrit Willems (Dijkssecretaris) wonende onder St. Anna
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Parochie wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van St. Jacobi Parochie in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van St. Anna Parochie enz., jaar 1841 (6)
Wassenaar Gerrit Willems---- Rozendal Heeke Gerrits hij heeft bedankt voor de post als Lt. Colonel 17e Bat. Landstorm te St.
Anna en St. Jacobi Parochie en dat zij voordragen voor deze post Wassenaar Gerrit Willems enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar Gerrit Willems te St. Jacobi Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822
in genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (1)
Wassenaar Gerrit Willems---- Wassenaar K. A. Schout van St. Jacobi Parochie schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij voor draagt Wassenaar Gerrit Willems Lid der Gemeente Raad alhier om
tijdens zijn afwezigheid hem te vervangen enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar Gerrit Willems, Luitenant Collonel, een brief waarin vermeld wordt dat hij is goedgekeurd voor het 17e Bat.
Landstorm in het Arr. Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar Gerrit Willems, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de
grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op
de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt;
Lont Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens,
Kuiken Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe
Piers de erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma
….?, Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius
Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de
verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Wassenaar H. 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)
Wassenaar H. Schipper van de bij de Gebroeders de Boer te Lemmer in aanbouw zijnde sleepkast lang 39 meter breed 6.50
meter die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om door de Tuitjezijl naar zee te mogen varen met
het schip de “Dorothea”waarvan de eigenaar is Althuisius K. G. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.
jaar 1908 (4)
Wassenaar Hette 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)
Wassenaar J. Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters
en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Wassenaar J. de weduwe , Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard
welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven van Allen Aard Milaire over 1810,
akte jaar1815 (2) (9)
Wassenaar J. Ds. , 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)
Wassenaar J. J. ---- Nieuwveen Roelof Meines, zijn aanstelling als onderwijzer te Nieuwehaske, wordt ook in genoemd
Sierdsma A. P. die afstand doet te Weidum en van de afzetting van Wassenaar J. J. te Jellum jar 1817 (1)
Wassenaar J. J. Schoolopziener in het 7e district in Vriesland, Zijpp v.d. A. W. , Groenhof H. G., Reijs A. J. H. en Zeldenrust A.
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Procesverbaal van het vergelijkend examen van
Heeroma Anne, Schaapman Evert en Schoondorp Ane (voor tekst zie bij de naam in de index) enz. jaar 1841 (8)
Wassenaar J. J. Jorwerd Schuitvaarder (Blauwe Map A. Oosterwierum enz.) , jaar 1840
Wassenaar J. J. Schoolopziener in het 7e Schooldistrict in Vriesland, Onderwerp betreffende zijn bezoek aan de
schoolgebouwen van Molkwerum het aantal leerlingen is van 25 naar 29 geklommen enz. jaar 1839 (4)
Wassenaar J. J. te Jellum, Onderwijzer, gaat over inhouding Traktement en zijn slordige manier van leven. Jaar 1816
Wassenaar J. J. te Lutkewierum 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)
Wassenaar J. J. te Lutkewierum Secundi 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)
Wassenaar J. J. te Lutkewierum, 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)
Wassenaar J. J. x Antje Berger staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de
termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Wassenaar J. Kollum Politiebeambte te Kollumerland 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)
Wassenaar J. T., ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden
vergelijkend examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van
stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden
er genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H.,
Donker T. , Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H.,
Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
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615-2, 6-2 19- Wassenaar J. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
06-1840
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)
398
Wassenaar Jan te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
176
Wassenaar Jan Christ’n 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
1e Bataillon
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van
22-04-1817
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)
424-34
Wassenaar Jan hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
1247- 188
Wassenaar Jan Jacobs, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige
18-12-1817
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)
410-3
Wassenaar Jan L. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
28-04-1815
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
943
Wassenaar Jan Leenderts wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner
01-08-1814
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)
379
Wassenaar Jan Philip Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
946-4
Wassenaar Jan Philips moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor
30-09-1815
het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
453
Wassenaar Jan Wartena Bauke Lazee, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie
03-05-1822
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
313
Wassenaar Jan, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
29-03-1815
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)
480
Wassenaar Jan, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
248-A
Wassenaar Jelle Jacobs * Harlingen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
11e blz.
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de
Nom. Staat
8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn
02-06-1817
ontslagen enz. jaar 1817 (3)
248-b 3e bat
Wassenaar Jelle Jacobs 286 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
1e blz.
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Nom. Staat
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
07-06-1817
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
248-E
Wassenaar Jelle Jacobs staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots
1e blz.
der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der
Nom. Staat
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent
11-06-1817
bevinden enz. jaar 1817 (4)
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Wassenaar Jelle Jakobs 286 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)
Wassenaar Jete Tjeerds---- Diemer Frederik Hendrik openbaar onderwijzer te Holwerd en Wassenaar Jete Tjeerds
ondermeester te Anjum worden benoemd tot onderwijzer te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Wassenaar Joh’s Corn’s staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna
Parochie 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)
Wassenaar Joh’s te St. Annaparochie 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)
Wassenaar Johannes Tjalkius, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
Wassenaar Johannes Tjalkius, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Wassenaar Johannes, 563 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen,
in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal
kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Wassenaar Jolle Jacobs 174 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wassenaar Jolle Jacobs een door hem getekende brief dat hij gewoond hebbende te Harlingen en thans als soldaat dienende bij
het 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat hij niet alleen uit liefde voor zijn vaderland maar ook voor zijn moeder om enz. enz.
als remplacant voor zekere Tolsma Jacob Klazes voor een somma van tweehonderd gulden enz. maar dat Tolsma Jacob Klazes
ongelukkig is komen te verdrinken en dat desselfs vader Halsman (Tolsma) Klaas Sjoerds justineerd niets met dat contract te
maken heeft maar dat de vader wel enz. jaar 1814 (2)
Wassenaar Jolte Jacobs ---- Talsma Jacob Klaassen wonende geweest te Witmarsum die over zekere Wassenaar Jolte Jacobs
wiens moeder te Harlingen is wonende in den dienst bij mijn bataillon ongelukkig is komen te overlijden enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar Joukje Dronrijp Weduwe M. de Groot, jaar 1837
Wassenaar Jurre Klazes staat in een document Controle Leeuwarden Inspectie Dronrijp 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)
Wassenaar K. Gemeenteveldwachter te Oudebildtzijl 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)
Wassenaar K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wassenaar K. A. ---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384,
geladen met Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand op het strand van St.Jacobi parochie was
reddeloos geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is opgemaakt
(hier vermeld) enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A. Jaar 1814 (4)
Wassenaar K. A. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wassenaar K. A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wassenaar K. A. Schout van St. Jacobi Parochie schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van
Vriesland dat hij voor draagt Wassenaar Gerrit Willems Lid der Gemeente Raad alhier om tijdens zijn afwezigheid hem te
vervangen enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar K. A.---- Boelens van F. A. Rentmeester der Domeinen in Vriesland, Groningen en Drente geeft te kennen dat
Wassenaar K. A. gewezen Schout der gemeente St. Jacob Parochie hem heeft geïnformeerd dat in zijn gemeente gestrand zijn
de Tjalkschepen Le Groininque nr. 348 en Vrouw Catharina enz. jaar 1818 (1)
Wassenaar K. A.---- Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint
Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der
belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. , Wassenaar K.
A. jaar 1822 (1)
Wassenaar K. A.---- Bouwmeester, Commies van In en Uitgaande rechten gestationeerd te St. Anna Parochie dat zijn
egenwoordige woning is verkocht en dat de nieuwe eigenaar het zelf zal betrekken op 12 Mei, dat hij gevraagd had een kamer
te mogen huren maar zijn pogingen daartoe waren vruchteloos enz. enz. wordt ook in genoemd de Inspecteur Venink en de heer
Wassenaar K. A. (Assessor) jaar 1820 (3)
Wassenaar K. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wassenaar K. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Wassenaar K. A. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wassenaar K. A. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. Schout van de
Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve van
het Russische leger geleverd zijn aan Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is enz. jaar 1815 (9)
Wassenaar K. A. Schout van Sint Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Mug Bendert
Arjens door zijn overlijden is de Post van Veldwagter in Sint Jacobi Parochie vacant en Jong de Dirk Dirks wordt voor die post
voorgedragen enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar K. A. Schout van St. Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Breland J. H.
Schipper bijkens kopy inventaris enz dat het Boelgoed aan de meest biedende is verkocht enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar K. A. te Sint Annaparochie 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)
Wassenaar K. A. te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wassenaar K. A.---- Teitsma J. K. ontvanger Generaal te Leeuwarden, hij wordt genoemd in een document ondertekend door de
Schout van Sint Jacobi Parochie Wassenaar K. A. met als onderwerp het overstorten van geld, jaar 1814 (3)
Wassenaar K. A. voormalige Schout van St. Jacobi Parochie, hij heeft voldaan in een handgeschreven brief met zijn
handtekening aan een verzoek van de Grietman betreffende het gestrande schip Vrouwe Catharina enz. jaar 1818 (3)
Wassenaar K. 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)
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Wassenaar K. B. ,Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wassenaar K. B.---- Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint
Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der
belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. , Wassenaar K.
A. jaar 1822 (1)
Wassenaar K. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wassenaar K. B. 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)
Wassenaar K. B. te Sint Jacobiparochie 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)
Wassenaar K. de weduwe te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Wassenaar K. L.---- Bergsma J. J. Luitenant Collonel Commanderende het 12e Battaillon Landstorm, het betreft een bricht op
het ingediende request van Swart A. S. Cum Soc. Sergeant bij de 2e Comp. over de aanschaffing van de Distinsive teekenen
Hoeden Degens of Sabels heeft de eerr hierbij aan te voldoen, Wassenaar K. L. Kapitein in dit Bataillon verklaard dat een zijn
onderhebbende officieren de Hoeden Degens of Sabelsvoldaan uitgezonderd Swart Abraham Sjoukes, Twijnstra Jacob Jans en
Westerveld Tiete Haijes alle Sergeants en wonende te Dronrijp zij worden gedaagd door de Auditeur Huber L. J. en tevens de
veroordeling enz. jaar 1815 (10)
Wassenaar K. L. Capitein hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 2e Compagnie jaar 1814 (1)
Wassenaar K. S. te Vrouwenparochie 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)
Wassenaar Klaas Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wassenaar Klaas A. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wassenaar Klaas Arjens 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)
Wassenaar Klaas Arjens te Het Bildt, 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)
Wassenaar Klaas Arjens te Vrouwenparochie, hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter te St. Annaparochie, Hij staat
op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz.
jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wassenaar Klaas Arjens wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van Vrouwen Parochie in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Vrouwen Parochie enz.,
jaar 1841 (6)
Wassenaar Klaas Arjens 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 Vriesland
jaar 1819 (4)
Wassenaar Klaas Arjens, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de
grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op
de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt;
Lont Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens,
Kuiken Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe
Piers de erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma
….?, Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius
Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de
verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Wassenaar Klaas B. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Jacobiparochie in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wassenaar Klaas Boijens 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)
Wassenaar Klaas Boijens staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3)
Dossier (15)
Wassenaar Klaas Boijens van beroep Landbouwer en Assesor der Grietenij het Bildt wonende te St. Jacobi Parochie wordt
vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer
maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van het Nieuw Bildt enz., jaar 1841 (6)
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Wassenaar Klaas Booyens Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer Wassenaar Booyen A.
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Wassenaar Klaas Boyens te Sint Jacobiparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wassenaar Klaas Boyens te St. Jacobi Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (1)
Wassenaar Klaas Boyens, Het Bildt , het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van
de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Wassenaar Klaas Boyes, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de
grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op
de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt;
Lont Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens,
Kuiken Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe
Piers de erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma
….?, Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius
Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de
verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Wassenaar Klaas 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)
Wassenaar Klaas te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Wassenaar Kornelis Luitjens Mr. Bakker te Dronrijp. Onderwerp; zijn request verzoekende zijn bakkerij te mogen continueren
maar de bakkerij staat 39 roeden en 10 voeten af van eene korenmolen enz. jaar 1814 91)
Wassenaar Kornelis Luitjens te Dronrijp 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)
Wassenaar Kornelis Luitjens, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dronrijp in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wassenaar Kornelus Luitjens---- Bergsma J. J. Luitenant Collonel van het 12e Batt Landstorm ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland datdoor het overlijden van Tjepkema Marten S. een plaats in. in Krijgsraad van het 12ed Batt
Landstorm opengevallen zijnde enz. en er wodt voorgedragen Wassenaar Kornelus Luitjens enz. jaar 1815 (1)
Wassenaar L. O. nr. 110 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Wassenaar L. P. Amsterdam Schip de Sophia , wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Wassenaar L. P. Amsterdam Schip de Sophia , wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Wassenaar Leendert de weduwe 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)
Wassenaar Leendert de weduwe 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)
Wassenaar Leendert te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in
het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Wassenaar Luitzen O. , Bakker te Minnertsga hij krijgt een bekeuring van dde commiesen Gronemeyer W. en Ringh van G.
voor zijn aangifte voor de personele belastingen over 1821 een vrouwelijke dienstbode heeft verzwegen hij krijgt een schikking
enz. jaar 1825 (2)
Wassenaar M. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wassenaar M. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wassenaar M. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wassenaar M. Arj. te Sint Jacobiparochie 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)
Wassenaar Marten A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wassenaar Marten Arjens Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de
grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op
de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt;
Lont Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens,
Kuiken Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe
Piers de erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma
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….?, Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius
Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de
verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Wassenaar Nicolaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
Wassenaar O. L. te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk 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)
Wassenaar Oene Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
Wassenaar Oene Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Wassenaar P. A.---- Stapert Meile , Veldwachter,m hij heeft een collecte gedaan voor fonds ter aanmoediging en ondersteuning
van de gewapende dienst, maar door de geringe opbrengst van 2 halve centen is het vermoeden opgekomen dat deze
veldwachter het zaakje oplichte, hij was geweest bij Wassenaar P. A. te Oude Bildtzijl (thans te Marssum) en later bij Lint J. J.
en Schut J. A. te Nieuwe Bildtzijl maar die hadden niets gegeven volgens hem enz. enz. jaar 1883 (4)
Wassenaar P. A. 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)
Wassenaar P. J. (Philippus Jan) Kandidaat bij het provinciaal Kerkbestuur is benoemd als Predikant van Oudega, Idsega en
Sandfirde enz. 1823 (1)
Wassenaar P. J. 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)
Wassenaar Piebe Daams te Het Bildt staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Wassenaar Pieter Christiaans---- Wassenaar v. G. Luitenant Colonel Commandant van het 17e Bat. Landstorm arr.
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
Krijgsraad het Overlijden van Mug Bendert Arjens Sergeant ende afdanking van Salm Dirk man van de Landstorm onvoltallig
is geraakt en dat Wassenaar Pieter Christiaans in de plaats van Mug en Smidts Klaas Pieters in de plaats van Salm enz. jaar 1815
(1)
Wassenaar Pieter 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)
Wassenaar Pieter Sjoerds te Sint Jacobiparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wassenaar Sibren J. te Boer hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum
tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Wassenaar Sijbren Jans ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Floreenpligtigen enn
Hoofd van een Huisgezin in den Dorpe Boer en dat de Schioolonderwijzer wegens zijn ouderdom enz. en dat nu de scholen van
de dorpen Ried en Boer zouden worden verenigd en dat het tractement van de enz. jaar 1815 (4)
Wassenaar Sijmen, Wilde Vaart, 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)
Wassenaar Sijmen, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Wassenaar Sijmen, 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)
Wassenaar Sjoerd P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Jacobiparochie in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wassenaar Sjoerd P. Brouwer te St. Jacobaparochie een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en
aanmerkingen jaar 1824 (4)
Wassenaar Sjoerd Pieters en Koning Ouwe Willems Bierbrouwers te St. Jacobaparochie en Bildt de Johannes Sjoerds
Bierbrouwer te St. Anna Parochie een handgeschreven brief met de handtekening van alle drie betreft het brouwen van bruin
bier, jaar 1824 (3)
Wassenaar Sjoerd Pieters te St. Jacobi Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (1)
Wassenaar Sjoerd Pieters, , ---- Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt
onder Sint Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans deze handgeschreven brief is ondertekend door de
zetters der belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. ,
Wassenaar K. A. jaar 1822 (1)
Wassenaar Symen naar Batavia, Zeemilitie en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
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Wassenaar Symen, Zeemilitie en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Wassenaar T. (Tiete ) Schout van de Gemeente Almenum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de kerkenraad en drie Notabeelsten en enige leden heeft samengeroepen om te overleggen hoe en op welke manier de
agterstallige tractementen van de Preikant enz. jaar 1814 (1)
Wassenaar T. (Tiete) ---- Ringnalda B. Dominee wordt vermeld in een Contract tussen hem en het meeste gedeelte der Leeden
enz. thans Predikant bedienende de gecombineerde Gereformeerde Gemeentes van Achlum en Hitzum op eene wettige manier
verroepen is, door de gecombineerde Gemeentens der Hervormden te Boxum en Blessum welk beroep enz. hij staat vermeld in
een document dat in dato 9 juni 1797 is opgericht deze Gemeente maar geen fondsen voorhanden hebben enz. ondertekend door
de Schout Wassenaar T. (Tiete) van de Gemeente Almenum , jaar 1814 (4) dossier (9)
Wassenaar T. (Tiete) 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)
Wassenaar T. (Tiete) Schout van de Gemeente Almenum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als
onderwerp de vrijwilligers voor de Nationale Militie en dat de jongelieden zoo door geestdrift als door ledig lopen niet wetende
wat enz. jaar 1815 (1)
Wassenaar T. (Tiete) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de
broeders van Siebrens Trijntje heeft geconvoceerd met alle inlichtingen de broeders met name Anema Jan, Anema Tjeerd,
Anema Leuwe alle Timmerlieden te Midlum zij arbeiden wel maar kunnen onvermogend worden genoemd en geen bijdrage
verder genoemd Poppes Abel zijn onderhoud door de armenvoogden die reeds zijn vrouw en vier kinders ten laste hebben enz.
ondertekend door Boomsma D. President Diaken jaar 1815 (3)
Wassenaar T. (Tiete) te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wassenaar T. G. de weduwe Eigenaar Veer St. Anna parochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van
Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz.
jaar 1878 (3)
Wassenaar T. G. te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wassenaar T. J. (Tiete J.). Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wassenaar T. Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over
de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B. Directeur der Posterijen te
Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz. betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van
Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de
achterstand enz. jaar 1822 (4) hele dossier (21)
Wassenaar T. weduwe Honenburg 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 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)
Wassenaar te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T.
A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Wassenaar Teunis Gerrits 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)
Wassenaar Theunis Gerrits te St. Ana Parochie onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (3)
Wassenaar Tiete 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)
Wassenaar Tjalco Leeraar der Hervormden te Sijbrandaburen en Terzool schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland en
wil het volgende voorstellen daar ook de Pastrie effecten bij derzelve
inschrijving in het Groot schuldboek belast zijn met de aanzuivering van f. 100-45 enz. jaar 1814 (3)
Wassenaar Tjerk Willems , 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)
Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe Post---- Wassenaar Boye Arjens en Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe Post Onderwerp een
request betreffende betaling Land Militie te Sint Annaparochie enz. Jaar 1814 (2)
Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe van Post C. C. te St. Jacobiparochie Onderwerp: Betaling Landmilitie en daarop bezwaar en
uitspraak jaar 1814 (1)
Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe van Post Cornelis K. Renteniersche wonende te Sint Jacobi Parochie Onderwerp een
betaalde aanslag voor kosten voor de Landmilitie maar dat zij wonende te Sint Jacobi Parochie geen dubbele enz. enz. jaar 1814
(1)
Wassenaar v. G. Luitenant Colonel Commandant van het 17e Bat. Landstorm arr. Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad het Overlijden van Mug Bendert
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Arjens Sergeant ende afdanking van Salm Dirk man van de Landstorm onvoltallig is geraakt en dat Wassenaar Pieter
Christiaans in de plaats van Mug en Smidts Klaas Pieters in de plaats van Salm enz. jaar 1815 (1)
Wassenaar W. D. 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)
Wassenaar W. te Sint Jacobiparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wassenaar Willem Gerits, 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 )
Wassenaer K. B. de weduwe te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het
Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wassenberg A. Predikant te Schingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem,
bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Wassenberg A. te Schenge 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)
Wassenberg Arnoldus Predikant te Schinge en Slappeterp Classis Harlingen wordt beroepen naar Veenwouden Classis
Dokkum enz. jaar 1819 (1)
Wassenberg de erven ---- Riemersma Hans Wiebes, hij is eigenaar geworden van een pondemate lands te enz. enz. die
toebehoord hebbende aan de erven Wassenberg enz. jaar 1822 (1)
Wassenberg du Pied Arnoldus Scheepsmeter, jaar 1841
Wassenberg E. (Prof) te Franeker 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)
Wassenberg E. (Prof.) te Franeker 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)
Wassenberg E. W. te Franeker Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Wassenberg Everwinus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de
Raad van Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Wassenberg Everwinus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de
Raad van Franeker enz. jaar 1816 (4)
Wassenberg H. te Amsterdam van beroep Advocaat----Swildens J. H. Professor gaat over een inventaris van zijn nalatenschap
waarin genoemd de erfgenamen Talsma Aafje Seijes, Lotze J. A., Wassenberg H. van beroep Advocaat uit naam van de
Boekverkoper Elive ….? te Amsterdam mede door de Advocaat Stinstra A. uit naam van Talsma Aafje Seyes, 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)
Wassenberg H. te Franeker, Hij staat op een document van de ontvanger te Leeuwarden dat zijn verschuldigde borgtocht als
gemeente ontvanger is gefourneerd en wel enz. enz. jaar 1814 (1)
Wassenberg H. te Franeker, Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers met
hetgeen ieder derzelve daar op heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)
Wassenberg H. te Stadsontvanger te Franeker Onderwerp: dat hij de ontvangsten van de Wagt en Klapgelden over den jare
1814 enz. enz. jaar 1815 (2)
Wassenberg Heronymus te Franeker Rector der Latijnsche Scholen en gemeente Ontvanger te Franeker op het rapport van de
secretaris van Staat voor Binnenlandse zaken hem te vergunnen deze posten te mogen blijven bekleden enz. enz. jaar 1815 (2)
Wassenbergh A. (Arnoldus) Predikant hij is beroepen te Veenwouden en is losgemaakt van Schingen en Slappeterp op 22-111819 en de kerkenraad vergadering heeft gevraagd om een handopening voor de gemeente te vragen enz. enz. verder
ondertekenen Cahais I. en Tuuk van der Gerh namens het Provinciaal Kerkbestuur jaar 1820 (3)
Wassenbergh A. (Arnoldus)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik
Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp L. W. (Luchien Willems) te
Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum , Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster ,
Damsté J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen
maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar
1821 (4)
Wassenbergh A.---- Benthem A. Predikant te Schingen en Slappeterp en Dominee Wassenbergh A. (Arnoldus) is in de jaren
1814 beroepen. Onderwerp het tractement per jaar met bedragen en vrijwillige afstand was alleen van kracht voordat enz. enz.
in een brief van het Classikaal bestuur getekend Cahais J. en Cloppenburgh B. M. jaar 1819 (8)
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Wassenbergh A. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wassenbergh A. te Veenwoude, 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
Wassenbergh du Pied Arnoldus Joure Scheepsmeter, jaar 1838
Wassenbergh Du Pied Arnoldus---- 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)
Wassenbergh E. 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)
Wassenbergh E., Crane de W.J., Pierson Tholen, Allardi C. en Ens S. geven in een brief te kennen dat zij als Professoren der
gesupprimeerde Academie van Franeker alle achtergebleven zijn en zijn nu maar de helft van hun Tractement hebben enz. jaar
1814 (13)
Wassenbergh Everwinus Lid van de Raad van Franeker staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd,
eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de
Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Wassenbergh H. gewezen Gemeente Ontvanger te Franeker over 1811, Onderwerp door het Hof van rekeningen den 22
November 1813 op de rekening van eerstgenoemde enz. enz. jaar 1821 (3)
Wassenbergh H. Rector der Latijnsche Scholen en Plaatselijk Ontvanger schrijft dat de tractementen die hij krijgt niet meer dan
een matig bestaan opleveren en verzoekt dan ook per request aan Z. K. H. enz. jaar 1814 (2)
Wassenbergh H. 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)
Wassenbergh H. wordt vermeld in een aantekening over een rekening enz. jaar 1817 (1)
Wassenbergh Heronymus, rector van de Latijnse school te Franeker een aanschrijving van zijn overlijden, jaar 1824 (2)
Wassenbergh Hieronijmus gewezen Gemeente Ontvanger te Franeker moet nog verantwoorden het slot der Rekening over 1811
zoals door het Hof is bepaald enz. enz. verder een andere brief dat hij op 01-12-1819 voldaan heeft enz. jaar 1819 (4)
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Wassenbergh Hieronijmus hij heeft op 22-11-1817 bij geschrift zijn post als Gemeente Ontvanger van Franeker neergelegd en
desselfs plaats wordt ingevuld door de heer Stinstra Andries Openbaar Notaris te Franeker en die de administratie van zijn
voorganger over 1817 heeft overgenomen enz. jaar 1818 (5)
Wassenbergh Hieronymes Rector Latijnsche school te Franeker een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den
Latijnsche Scholen van jaar 1816 (2)
Wassenbergh Hieronymus Gemeente Ontvanger van Franeker staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland
gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden
van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle
steden (21)
Wassenbergh Hieronymus gewezen Gemeente Ontvanger van Franeker over 1809, t/m 1818 Onderwerp: Resolutie van de raad
over enz. en zijn Rekening en Verantwoording over het jaar 1811, recapitulaie en balans bijgevoegd Ontvang en Uitgaven enz.
tevens een door hem geschreven en Ondertekende brief aan het de Burgemeester van Franeker enz. jaar 1821 (dossier 24)
Wassenbergh Hieronymus rector der Latijnsche school te Franeker onderwerp; zijn tractement van Vierhonderd en drie
guldens, jaar 1815 (1)
Wassenbergh Hieronymus wonende te Franeker hij heeft een dubbele functie enwel bekleed hij het Rectoraat der Latijnsche
Scholen en fungeerd tevens als Gemeente Ontvanger van Franeker en hij verzoekt dan ook dit zo te laten omdat beide posten
geenzins met elkander strijdig zijn enz. enz.. Mede ondertekend door Spoelstra B. enz. jaar 1815 (3)
Wassenbergh Hieronymus, Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere onderwijzers bij de
Latijnsche Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815 (4)
Wassenbergh te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T.
A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Wassenbergh, Abraham , een handgeschreven brief met zijn handtekening , verzoekt aan de Koning om de vacantie functie op
de natariaten te Huizum en Kollum enz. jaar 1841 (1)
Wassenberh Hieronijmus---- Schippers Sytze Willems beroepen als Rector saan de Latijnse School te Franeker i.p.v. de
overleden heer Wassenberh Hieronijmus, de conrector is de heer Wieringhen Borski van G. jaar 1824 (2)
Wasseneer van, 2e Luitenant van de Rijdende Artillerie 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)
Wassington (Warsington?) Thijs Joukes, 356 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle
gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
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schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd,
beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Wassink H. de erven te Amsterdam 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
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)
Wassink Hendrikus, Soldaat Compagnie Hospitaal Soldaten * 07-08-1809 Diepenveen, 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)
Wassmann Georg Johann Rudolph, 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)
Wasssenaar Pieter Dirks Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Wast Johan Christiaan lid der Schutterij van Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zich in de
onaangename noodzakelijkheid bevind uwer exelentie bescherming in te roepen tegen de willekeurige handelwijs van de
Krijgsraad enz. jaar 1815 (2)
Wastenberg Anna Maria---- Gaspard Louis Adrien Graaf van Limburg Stirum enz. gecompareerd Bonnes Jan oud 55
jarenTimmerman te Kollum en Keuning Andries 38 jaar Timmerman aldaar geburen der overledene welke ons verklaard
hebbende dat Alstorphuis Willem Gerard oud 80 jaren zonder beroep te Kollum weduwnaar van Gerbens Pietje geboren te
Appingadam en zoon zijner wijlen ouders Alstorphius Hendrik en Wastenberg Anna Maria op den 19e dag der maand januari in
den huizing nummer enz. te Kollum is overleden enz. jaar 1837 (4)
Wastra Sjoerd Jans 24 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Depot Compagnie 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)
Wateler G. D. het betreft een document dat door hem als leverancier het materieel franco zal toezenden enz. jaar 1840 (2)
Wateler G. D. jaar 1841 (1)
Wateler J. G. D. Handgeschreven brief met handtekening te Den Haag, wonende in de Lapstraat bij de Oude Molstraat no. 253.
, jaar 1840
Waten Begemann J. te Stevenswaard, 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
Waten Begemann J. te Stevenswaard, 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
Water Mulder te Ebele, 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)
Water Mulder te Marcus, 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)
Water van de J. A. te Utrecht, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt,
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Water van der Dirk 274 is zijn volgnummer en Beest 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)
Water van der T. L. zonder beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Watergeus te Amsterdam, een handgeschreven briefje met een niet leesbare handtekening, links boven een ingestanst embleem
van een reddingsbboei (verguld) met erin een anker, Kroon, Nederlandse valg en de vlag van de maatschappij? zit in het dossier
Schneider R. 1901 (1)
Watering D. & M. C. ---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C.,
Greaves W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te
Amsterdam per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen
genoemd enz. jaar 1822 (2)
Watering van de J. H. Doctor te Den Haag Toegekend de Gouden Medaille ter waarde van 10 ducaten (3) jaar 1818
Watering van Paulus de weduwe wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer
der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde
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reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen
ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Waterland Dijkgraaf en Hoogheemraden van , 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)
Waterlander J. B. 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)
Waterlander J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Waterlander Jelke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Waterlander Jelke, 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)
Waterlander Klaas 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)
Waterlandsche Doopsgezinde---- 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)
Waterlandsche Doopsgezinden---- 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)
Waterman Antoon, 231 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)
Waters J. Schipper, jaar 1838
Waterschap de Triemen---- Het grondplan van het Waterschap De Triemen schaal 1: 5000 begrenst door de weg van
Zwaagveen naar Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan, Kanaal Dokkum
naar Stroobos en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de vergunningen . Jaar 1919
(kaart 5) (dossier totaal met kaart 26)
Waterschap “ de Zomerweg” de voorzitter Veen v.d. K. G. en de secretaris Krol H. J. verzoekt vergunning tot het bestraten van
een berm in een handgeschreven brief met hun handtekening, perceel kadastraal bekend te Hardegarijp sectie enz. enz. , met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
Waterschap de Linde Wolvega Schip de Arrow VI, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Waterschap de Linde Wolvega Schip de Arrow VI, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Waterschap De Rietpolder verzoekt vergunning voor het plaatsen van duikers met een aantal tekeningen (Blauwdruk) van de
situatie ook is 1 van de tekeningen een overzicht met alle genummerde percelein in de De Rietpolder , tussen Harlingen en
Franeker, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (16)
Waterschap de Twee Provincieen, te Grijpskerk en Stroobos, een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter
Faber J. A en. secretaris Stuiveling G. onderwerp ; het verharden van de straatweg Stroobos Schalkendam lopende vanaf de
Rijkstrekweg Dokkum naar Stroobos bij de Draaibrug te Stroobos met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Waterschap Hommerts Sneek----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een
brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het perceel
kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
voorwaarden jaar 1915 (11)
Waterschap Hommerts Sneek----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een
brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het verbreden van een uitweg van het perceel kadastraal bekend
Oppenhuizen sectie, naar de Rijksweg enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
voorwaarden jaar 1916 (10)
Waterschap Hommerts, een vergunning voor het uitvoeren van werken Rijksweg Drie Romers naar Lemmer (de rijksweg van
de Drie Romers naar Lemmer loopt over een lengte van ongeveer 6 ¾ k.m. en wel van Sneek tot de Jeltesloot) een compleet
dossier jaar 1815(ca. 100)
Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot enz. enz. enz. tevens een grote tekening van
Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915 ( 43)
Waterschap Mildam Oudeschoot een dossier tot slootdemping met een tekening 2 maal en een Blauwdruk van de situatie met
de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (15)
Waterschap---- 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)
Waterschap Yzermieden---- Kuipers W. L. Voorzitter Waterschap Yzermieden en Stiksma B. waarnemend Secretaris
Waterschap Yzermieden in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verzoeken zij om een dam in de sloot te leggen ,
tevens de toegestane vergunning jaar 1879 (7)
Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder---- Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h
Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming
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nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en
Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met
Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer
Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster
Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen
uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Waterschoot Hendrik, 745 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)
Watersnood een overzicht van de ontvangsten jaar 1820 (2)
Watersnood Februari 1825: Lijsten met kleding voor de getroffene enz. jaar 1825 (5)
Watersnood---- Overstroming van den 3e, 4e en 5e februari 1825, Onderwerp: een voorgeschreven Collecte voor de
Ongelukkige slagtoffers der buitengewone hooge watervloeden enz. jaar 1825 (4)
Watersnood---- Overstromingen van 5 februari 1825 te Schiermonnikoog , Onderwerp: de woningen die onder water hebben
staan en verdere schade enz. jaar 1825 (2)
Watersnood---- Overstromingen van 5 februari 1825, een document waarin vermeld dat er een verschrikkelijke stank en vooral
in Weststellingwerf veel vee door de watersnood verdronken omdrijft en dit schadelijk kan zijn voor de gezondheid want in het
jaar 1249 is er de geduchte pestziekte geweest zowel onder de menschen als Runderbeesten door het onbegraven laten van het
vee door de watersnood destijds verdronken zijn enz. enz. jaar 1825 (6)
Watersnood---- Verstolk van Soelen Baron ….? Hij wodt benoemd tot Commissaris Speciaal voor Vriesland tot de behandeling
van het werk spruitende uit den jongsten watersnood enz. jaar 1825 (3)
Watersnoodramp---- Tromp ….? En Burmania Rengers ….? Hebben een mondelinge autorisatie om voor de slachtoffers van de
watersnoodramp uit het magazijn van het huis van Reclusie en Tuchtiging kleding te halen (lijst van de kleding aanwezig) jaar
1825 (3)
Waterstaat aan te brengen verbeteringen , Rapporten, jaar 1835
Waterstaat---- Bestek en Conditien wegens enige reparatien aan het Gouvenementshuis te Leeuwarden tevens een Begrooting
van Kosten met lakzegel van Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat (14)
Waterstaat---- Provinciale Waterstaat, Begroting waterstaats werken over 1842, 27 Mei 1841 (21)
Waterstaat Rapporten van Waterstaat Friesland, jaar 1828
Watervloed 3-4-en 5 februari, betreft een collecte voor de noodlijdenden enz. maar dat alle boeren wegens de hoge stand slecht
bereikbaar zijn enz. jaar 1825 (3)
Watervloed 3-4-en 5 februari, betreft een collecte voor de slachtoffers enz. maar dat alle boeren wegens de hoge stand slecht
bereikbaar zijn enz. jaar 1825 (10)
Watervloed 3-4-en 5 februari, betreft het onbegraven blijven der verdronken beesten en het broeijen van de Hooibergen enz.
jaar 1825 (3)
Watervloeden---- Alma H. W., bij hem zijn de gelden van de collecte voor de Watervloeden van febr. j.l. gestort ten bedrage van
f. 5191,98 enz. jaar 1825 (3)
Watervloeden---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den dijk
komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen en de zaterdag en ondag
verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega,
Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)
Waterwegen---- 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)
Wates Harmen de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)
Watson James---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij
liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en
Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een
verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door
hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans Hartman Durks Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes
als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de
Albion, Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar
Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de
Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er
is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk
weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide
visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den
Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen
van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een
heel conflict geworden, er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….? Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein
wonende te Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en Fockema E. enz. jaar 1819 (39)
Watt Walter Engeland Schipper op de Jane, jaar 1837
Watzema H. R. 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
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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)
Watzema H. R. te Oldeboorn 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)
Watzema R. H. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt
W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Watzes Geertje te Workum voor Koffie en Thee p de dag van examen, 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)
Watzes Reijske, 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)
Watzes Ruurd---- Sipkes Tjeerd wordt vermeld in een brief van een geneeskundig onderzoek betreffende besmettelijke ziekte
Rauwerd en dat er in het Arm Huisgezin van voornoemde 10 personen aan voormelde enz. waarvan drie gestorven en dat hij en
zijn vrouw nog levensgevaarlijk ziek lagen en dan ook de volgende dag overleden en dat dan ook ten spoedigste het huis
gereinigd is en dat zij binnen 24 uur begraven moeten zijn enz. en ook bij het armoedige gezin van Watzes Ruurd is deze ziekte
uitgebroken verder worden genoemd Reneman Idzerda H. Heel en Vroedmeester ook Artz C. Heel en Vroedmeester is
overleden dit document is ondertekend door Vitringa Coulon R?. enz. jaar 1814 (4)
Watzes Ruurd.---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen waarin ok genoemd wordt als
grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven Hommes Jacob, en tussen het
weiland van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob,
Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)Veenland Jacob Oebles,
Rengers , Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen
enz. enz. jaar 1821 (9)
Watzes Sipke de weduwe 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)
Watzes Tjerk 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)
Watzes Vrouwkje----- Rengers Doetje en Watzes Vrouwkje , Els van Jan , Els van Jan en Vries de Tjeerd, Cobus Jan Jong de
Pieter Lieuwkes, Steenstra Tjalling zij hebben de besmettelijke gevangenisziekte die zich heeft geopenbaard in het Blokhuis te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1817 ( 3)
Watzes Vrouwkje weduwe van Zelle 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)
Watzes W. 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)
Watzes W. te Oostrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(5) Gehele provincie (122)
Watzes Wilhelmina d.v. Reijske, 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)
Waubert de Puiseau Jonkheer te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere
Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)
Waubert de Puiseau C. L. is benoemd directeur van het postkantoor te Sneek enz. jaar 1841 (3)
Waubert de Puiseau J. L. F------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op
nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen enz.
wordt ook in genoemd Huisman Durk H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz Ook wordt in
een hypotheekakte van een Huizing met erf met scheepstimmerwerf te Echten genoemd Samplonius Rommert Barteles boer te
Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje
jaar 1841 (een dossier 12)
Waubert de Puiseau Jonkheer Jean Louis Theodore Secretaris 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 Zeven
Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz. ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841
(12)
Waubert de Puisseau Louis Marie Adelaide, gewezen Entreposeur partikulier der Tabak te Leeuwarden, onderwerp; een
terugvordering aan het franse Gouvenement, wat geweigerd wordt omdat hij een “ Franse inboorling “ is en dus een
nederlandsch onderdaan enz. enz. jaar 1817 (4)
Waubert L. M. A. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen
vermeld met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)
Waugh G. J. Engeland Schipper op de Harvert, jaar 1837
Waugregt---- Hoitsma Jacobus Johannes Grietenij Ontvanger in Het Bildt te Vrouwenparochie, een handgeschreven bref met
een handekening dat hij in het jaar 1785 is aangesteld door Aylva Baron van Hans Willem als Collecteur van het gemaal
Beestiaal en Waugregt in de plaats van Kooystra Ate en in 1795 Grietenij Ontvanger en afgezet door de Fransen omdat hij een
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liefhebberen aanklever was van het huis van Oranje Nassau en in 1799 hebben de landeigenaren hem enz. enz. en dit bedient tot
1805 enz. enz. en hij verzoekt de Koning dat hij zijn zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaar met een ambt te begiftigen hij is
ruim 5 jaar als Winkelknecht en schrijver bij een voornaam Koopman in Leewarden enz. enz. jaar 1820 (4)
Wauters S. A. te Gent, 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)
Wautier Kolonel adjunct van de Prins van Oranje 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)
Wautna A. 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)
Wavinga F. Ds. 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
Wavinga Freerk L. 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
Way de Fokeltje 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)
Wayer Gerben K. te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Wayer J. K. te Oudega 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)
Wearda Thijs Thomas en Wilhelmij Taeke Hendriks beide wonende te Sneek en behorende als vrijwillige Schutters tot het 1e
Bataillon der Mobiele Vriessche Schutterij enz. jaar 1839 (3)
Webber N. 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)
Weber Ate, 81 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)
Weber C. W. te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der van het
Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 1840 (3)
Weber Carel Willem staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen
vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Weber Hendrik Frederik* 05-12-1807 te Linthorst ambt Witlagen Hanover zoon van Weber Pieter Frederik en Schmierbroker
Lovira hij heeft zich vrijwillig aangemeld om naar Ommerschans te gaan waar hij al eerder is geweest en wel 3 jaar en 4
maanden enz. jaar 1839 (4)
Weber Hendrik---- Goffinet ….? Commandant der 1e Kompagnie van het Bataillon Nat. Mil. no. 1 ondertekend een Extract uit
het Stamboek van de Gedeserteerde Korporaal Weber Johan Ferdinant een document met 9 kolommen informatie zoals zijn
vader Weber Hendrik en zijn moeder Olschifka Catharina en dat hij geboren is 08-01-1790 te Koningsbergen en hij als
plaatsvervanger diende voor Slager Jan Alberts zijn signalement enz. jaar 1816 (2)
Weber Hendrik---- Weber Johan Ferdinand * 8 januari 1790 zoon van Weber Hendrik en Olchifka Catharina zij is geboren te
Koningsbergen op enz.. in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Slager Jan Alberts met als bijlage het
Originele Extract Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens enz. jaar 1817 (5)
Weber Hendrikus 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)
Weber Johan Ferdinand * 8 januari 1790 zoon van Weber Hendrik en Olchifka Catharina zij is geboren te Koningsbergen op
enz.. in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Slager Jan Alberts met als bijlage het Originele Extract
Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens enz. jaar 1817 (5)
Weber Johan Ferdinant 8 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van
oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of
andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar
1841 (7)
Weber Johan Ferdinant---- Goffinet ….? Commandant der 1e Kompagnie van het Bataillon Nat. Mil. no. 1 ondertekend een
Extract uit het Stamboek van de Gedeserteerde Korporaal Weber Johan Ferdinant een document met 9 kolommen informatie
zoals zijn vader Weber Hendrik en zijn moeder Olschifka Catharina en dat hij geboren is 08-01-1790 te Koningsbergen en hij
als plaatsvervanger diende voor Slager Jan Alberts zijn signalement enz. jaar 1816 (2)
Weber Karel, 82 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)
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Weber Pieter Frederik---- Weber Hendrik Frederik* 05-12-1807 te Linthorst ambt Witlagen Hannover zoon van Weber Pieter
Frederik en Schmierbroker Lovira hij heeft zich vrijwillig aangemeld om naar Ommerschans te gaan waar hij al eerder is
geweest en wel 3 jaar en 4 maanden enz. jaar 1839 (4)
Webering Casper hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Webersbergen C., eigenlijk genaamd Jurgens Kop Geb. Aulerstadt in Beijeren. Jager bij het 27ste bataljon jagers in de WestIndië “Uit hoofde van dronkenschap en aanhoudend slecht gedrag, zoodat hem het verrigten der dienst op de buitenposten niet
kon vertrouwd worden, heeft men de eerste scheepsgelegenheid bestemd, om hem, als onbekwaam om langer te blijven dienen,
naar het Algemeen depôt der Landmagt nr. 33 terug te zenden”. , jaar 1839
Webster Luitenant is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>>
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde
militairen enz. jaar 1815 (8)
Webster M. Amsterdam Schipper op de Hope, jaar 1840
Weda Bartholomeus172 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Wedde Hendrik Jr. 343 Leek 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)
Wedde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Wede meijer P.---- Meijer P. wegens geleverde pieken enz. , hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de
Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2)
Wedemeijer P. de weduwe te Leeuwarden, 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 uitvoerder van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wedemeijer P. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der
Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Wedemeijer P. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wedemeijer P. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker 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)
Wedman Jochum H. , 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)
Wedsinga Klaas Andries Veenwouden Veldwachter, jaar 1838
Wedsinga Klaas Andries Veenwouden Veldwachter, jaar 1838
Wedzinga Antje gehuwd met Kootstra Bartele, 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)
Weeber Joh. J.---- Terpstra P. D., wonende te Leeuwarden wijk A no. 57 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde door
hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan
verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J.
begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)
Weeber Joh. J.---- Zeef van der G. wonende te Leeuwarden wijk L. no. 18 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde
door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan
verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J.
begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)
Weeber van J. G. W. ---- Veen van der Auke, Korenmolenaar onder Leeuwarden hij krijgt een bekeuringvan de commiesen
Ross W. en Weeber van J. G. W. wegens het uitoefenen van een bedrijf van Korenmolenaar zonder daarvoor een patent te
hebben, hij sluit een transactie bij Notaris enz. enz. jaar 1825 (3)
Weeber van J. G. W. van beroep Tapper en Cocierge aan het grieteny huis enz. 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 (28)
Weeber van J. G. Wassingthon gestationeerd te Bergum en Wijlinck Bellinga van A. gestationeerd buiten Leeuwarden beide
Commiesen bij de belastingen, in brieven door beide ondertekend dat zij de vrijheid hebben genomen een request in te dienen
betreffend het tractement waarin Weeber schrijft dat zijn echtgenote te Leeuwarden is wegens sukkelende en aanhoudende
ziekte van hare moeder en dat de commies Wijlinck Bellinga van A. te Leeuwarden zich gaarne enz. jaar 1825 (9)
Weebs Rinke Rijns weduwe van Groenewoud Sipke Rinzes oud 68 jaar, Wonende op het eiland Terschelling, dat zij in diepste
armoede is verkerende en van tijd tot tijd in hare hoge ouderdom en zij een zwakke gezondheid eeft en als haar zoon
Groenewoud Reijn Sipkes welke haar enige kostwinner is enz. enz. jaar 1814 (1)
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Weeg van der C. Kapitein is met zijn schip de Dankbaarheid op 3 Mei vanuit Antwerpen vertrokken naar Rotterdam, 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)
Weegburg van Theodorus, Kanonnier Korps rijdende artillerie * 14-03-1820 Woensel, 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)
Weeldenburg H. N. uit de stad Rotterdam wiens plaatsvervanger wegens desertie enz. bij de staande Armee is overgeplaatst
eerstgenoemde is niet verpligt ene andere plaatsvervanger te leveren enz. jaar 1825 (5)
Weele ter J. te Wierden 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)
Weelen v.d. 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)
Weels H. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen P. O. van
(Pompejus Onno) President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar
bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de
Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat zijn broer Weemen van
Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een documet ondertekend door Vierssen van P. O.
President van de Militieraad jaar 1815 (5)
Weemen (Weenien?) van Kornelis Egberts, 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)
Weemen Hinke Egberts---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) ondertekend namens de Militieraad van het 3e district
hoofdplaats Heerenveen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries
de Evert Aukes bij de gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen Hinke
Egberts wegens de Gemeente Dragten en Brandsma Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar 1815 (1)
Weemen van Henke Egberts ---- Arendz T. (Tjeerd) adj. Schout Gemeente Drachten ondertekend een brief aan de Gouverneur
van van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Weemen van Henke Egberts dat zijn overlegde acte, volgens
welke van Weemen in 1791 zoude geboren zijn moet worden gehouden voor verdagt om de loting van de Nationale Militie te
ontduiken enz. jaar 1815 (3)
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Weemen van Hinke Egberts---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) ondertekend namens de Militieraad van het 3e district
hoofdplaats Heerenveen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een Weemen van Hinke Egberts bij den Raad
aangeklaagt als verzwegene tot de Nationale Militie onder de Gemeente Dragten en wel op grond van dat hij in 1792, maar dat
hij zou zijn geboren 14-12-1791 enz. jaar 1815 (3)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Kornelis E.---- Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten loteling ingelijfd bij het 3e
Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is uitgetrokken en in
de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem wacht enz. hij lsaat
zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven jaar 1815 (4)
Weemen van Mindert Kornelis te Boornbergum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Weemen van Mindert, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Weemstra B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Weemstra Hylke Imkes 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)
Weemstra Hylke Imkes 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)
Weender H., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender
H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,
Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen
Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf,
Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der
Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen
van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van
Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)
Weenen van Philippus, Den Haag 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)
Weener Alberdina---- Buisman W. in leven gehuwd met Weener Alberdina 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)
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Weeners Johan D., 110 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)
Weenert Johan Daniel staat in ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant Kolonel van het Depot 18
met als onderwerp Verlofpas enz. jaar 1817 (1)
Weenik H. Ontvanger der Belastingen betreft vriijstelling van opcenten enz. enz. jaar 1841 (2)
Weening Eelble Willems staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het
Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3)
dossier (15)
Weening Freerk Augustinusga Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Weenings Freerk 20 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)
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Weenings G. F. te Akkrum met het Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Weenink ….?, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe
belastingen en Accijnsen te Gorredijk, Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus,
Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. , jaar 1839
Weenink H. J. en Potman G. Beurtschippers varende van Zwolle op Groningen beide te Zwolle woonachtig , dat zij wegens
stremming van de Drentsche Hoofdvaart genoodzaakd zullen zijn door Friesland te varen en zij vragen in een handgeschreven
brief en door hen beide ondertekend, daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuigen “Koophandel” en “Johanna” enz.
jaar 1913 (5)
Weenink H. J. Wolvega Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)
Weenink H. J.---- Zwolsman Gebr. Scheepsbouwmeesters verzoeken in een handgeschreven en door hem ondertekende brief
met gedrukt briefhoofd (2 stuks) om een vergunning voor de door hem gebouwde motorboot de “Johanna” lengte 23 meter enz.
de eigenaar Weenink H. J. te Zwolle eene reis te mogen maken van Makkum via Heerenveen of Sloten naar Zwolle enz. en
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1910 (3)
Weenink H. W.---- Beima E. M. Onderwerp: een zeker jongeling (E. M. Beima) uit den Boerenstand woonachtig in het dorp
Oostermeer had zulks al enige tijd bij mij bekend gemaakt als iemand van alleruitersten aanleg voor reken en wiskunde en die
daarbij een onvermoeide vlijt tot beoefening van wetenschappers enz. hij gaf aan dat hij samen met een zekere Weenink H. W.
gelukt was op den 2e februari 1825 het Perpetuum Mobile uit te vinden (is tot nu toe in het jaar 2009 nog niet uitgevonden) enz.
jaar 1825 (5)
Weenink H. W. een request kwijtschelding van een boete jaar 1841 (2)
Weenink H. W. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten
beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Weenink, commies te Leeuwarden verzoekt verlof van 14 dagen jaar 1824 (3)
Weenk Gerardus, Fuselier 3de regiment infanterie * 29-09-1809 Haaksbergen, 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)
Weenmanren Hendrik Minnes---- Minnes Hendrik (Weenmanren ) van beroep Schipper wonende op het Vliet onder
Leeuwarden geeft met alle eerbied te kennen dat hij op den 13e november 1813 op last van de toenmalige Maire der Stad
Leeuwarden is gelast om om zijn persoon en Schip de Twee Gebroeders te stellen ter dispositie v an Antonides Jan enz. maar
dat hem geen penning van de vragtkosten zijn betaald enz. jaar 1815 (2)
Weennings Herman S. te Joure, 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
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
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Weeperen van Claas zijn weduwe ---- 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)
Weeraat Arnoldus geb. 11-07-1796 Rotterdam, 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)
Weerd de K. B. Kapitein op de Maria Frederika, jaar 1838
Weerd Anne Gosses ---- 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)
Weerd de Harm H. Kapitein op de Groot Lankhurn (4)
Weerd de Gurbe J. te Ferwerd Beurt en Veerdienst van Ferwerd naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1806 (8).
Weerd de H. K. Harlingen Kapitein op de Maria Agnes, jaar 1841
Weerd de H. K. Schipper op de Nemphem, jaar 1838
Weerd de H. K. Schipper op de Nymphea, jaar 1839
Weerd de Harm H. door hem gevoerd geweest het Schip de Jonge IJpens maar nu is de H. Kapitein Weerd de Harm junior op
het te Harlingen liggend schip betreft een request van Visser Barend en Zoon te Harlingen voor een nieuwe enz. jaar 1824 (4)
Weerd de Harm junior---- Weerd de Harm H. door hem gevoerd geweest het Schip de Jonge IJpens maar nu is de H. Kapitein
Weerd de Harm junior op het te Harlingen liggend schip betreft een request van Visser Barend en Zoon te Harlingen voor een
nieuwe enz. jaar 1824 (4)
Weerd de Jacob Kapitein op het Schip Industrie 5 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y.
President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van
den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Weerd de Jacobus naar New York, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Weerd de Jacobus naar Noord Amerika, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883
(2)
Weerd de Jacobus, 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 1880 (2)
Weerd de Jacobus, 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 1881 (2)
Weerd de Jacobus, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Weerd de Jacobus, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Weerd de Jacobus, 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 1884 (2)
Weerd de L. W. 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 Oosterwolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Weerd de Leentje Lijckes 26-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Weerd de Lijns naar de Oostzee, 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
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
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Weerd de Lijns naar Java, 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 1890 (2)
Weerd de Lijns, 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 Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Weerd de Lijus naar Amerika, Korps Pontonniers 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 1893 (2)
Weerd de Lijus naar Noord Amerika, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Weerd de Lijus, 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 1893 (2)
Weerd de Lyers, 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 1891 (2
Weerd de Lyus , Korps Ponteniershij 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)
Weerd de Lyus , Korps Ponteniershij 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)
Weerd de Lyus naar de Middelandsche Zee, Korps Pontonniers, 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)
Weerd de Lyus Noord Amerika, Korps Pontonniers 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 1893 (2)
Weerd de Lyus, Korps Pontonniershij 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 1893 (2)
Weerd de Lyus, Korps Pontonniers 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)
Weerd de Lyus, Korps Pontonniers 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)
Weerd de Lyus, Korps Pontonniers 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)
Weerd de Ulbe Gosses te Lemsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Weerd Harm Kapitein, jaar 1837
Weerd van der B. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie
en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde
goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Weerd van Jan D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Weerda Gerrit Jellis---- Steeg van der Jurk Roelofs en Weerda Gerrit Jellis beide plaatsvervangers, alsmede Wieleman Pieter
Johannes (Loteling) welke alhier voor de militairen dienst onbekwaam zijn gevonden en waarvan hiernevens de attesten van
onbekwaamheid zijn bijgevoegd (deze attesten zijn aanwezig in dit dossier) ook zijn de personen Graad de Dirk en Jong de
Maarten Stoffels wegens hun lengte (is vermeld) onbekwaam voor de Artillerie zijn enz. jaar 1817 (3)
Weerden van J.---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document, het betreft het St. Jacobs of St Jops
Leen te Oldenhove de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497
of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen de voorzitter Albarda J. verteld dat ik O. van Kammen van
Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik
ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van
Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub.
Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou,
ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H. waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H.
P. C. enz. jaar 1841 (5)
Weerden van J. te Godlinze, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5)
dossier (43)
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Weerden van J. te Lellens, 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)
Weerdsma T. K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Weerdt van der Ate, 492 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)
Weerdt van der B. ----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)
Weerdt van der B. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Weerdt van der Klaas, 491 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)
Weerdt van der Pieter, 772 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)
Weerdt van der Willem, 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
Weereldsma Jacobus Klazes 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)
Weeretsma IJpe---- Visser Eelo Jacobus, Bodenhauzen Johan Wilhelm en Weeretsma IJpe, maken bekend in een kranten
advertentie dat zij een Trekschuitdienst zal varen van Leeuwarden naar Sneek ingericht voor 110 plaatsen wat zij ook in
advertentie in de Leeuwarder Courant aangekondigd hebben (1stuks in dossier aanwezig) tevens een folder aanwezig met deze
aankondiging enz. enz. jaar 1897 (4)
Weering Atze Wiebrens, 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)
Weerkundige waarnemingen: een boekje waarin de Staat van de Landbouw in Nederland gedurende den jare 1813 wordt
beschreven door Dep. van Binnenlandse zaken, en een weerkundige waarnemingen te Arnhem, in het jaar 1813 gedaan en
opgemaakt door E. J. Brantsen Jaar 1815
Weerman A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Weerman Hans 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)
Weerman Hans 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)
Weerman Harmanus 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)
Weerman Harmen Jacobs--- Mast Roelof Willems van het 4e regiment en Weerman Harmen Jacobs van het 9e regiment Staan
vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas) de Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende verlofgangers jaar 1841 (4)
Weerman Jacob Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Weerman Jacob Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814
(5) totaal dossier (22)
Weerman Klaas staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
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gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Weerman Klaas 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)
Weerman Walle 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)
Weerman Walle 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)
Weerman Wiebe Klaas geboren Noordwolde wordt vermeld in een ondertekende brief van de Kapitein Kommanderende het
depot van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat voornoemde onbekwaam zijn verklaard wegens de Hoofdplaag (Hoofdzeer) enz. jaar 1816 (1)
Weerman Wiebe 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)
Weerman Witteveen Jacobus, Teekenaar van de Provinciale Bewaring er is hem geen tracement toegekend vanaf 8 mei jl. maar
dat enz. jaar 1839 (2)
Weersinga A. H. te Ureterp Schoolmeester heeft zig bij de schoolopziener Heppener H. beklaagd dat de buitenarmenvoogden
weigerachtig waren om aan hem Onderwijzer te voldoen de schoolpenningen van gealimenteerde kinderen en inviteerd ond
tevens om uit de aanstelling van den gemelde onderwijzer te royeren omdat volgens een wets art. waar in de verpligting van den
onderwijzer voorkomt om de kinders van gealimenteerden om niet te onderwijzen enz. enz. terwijl in een publicatie van 3 april
1806 staat dat een schoolonderwijzer verplicht is deze kinders les te geven maar dan op kosten van de Diakonie enz. enz. tevens
aanwezig het Proces Verbaal opgemaakt door de Maire van Ureterp een reglement voor de onderwijzers, waarin vermeld wat
voor lessen hij moet geven, hoe laat en wanneer er een schoft van een uur wordt gehouden enz. enz. en zijn aanstellings of
beroepsbrief van het jaar 1813 jaar 1822 (12)
Weersinga H. A. Schoolonderwijzer te Ureterp, Onderwerp: een brief geschreven en ondertekend door de schoolopziener
Heppener H.dat de Directie van de Armevoogdij van Ureterp weigeren om aan de Schoolonderwijzer schoolpenningen van
gealimenteerde kinderen te voldoen enz. enz. jaar 1822 (4)
Weersinga H. Schoolonderwijzer te Ureterp, hij schrijft en tekend een brief met een klacht betreffende de betaling der
schoolgelden en verschotene leerbehoeften voor het onderwijs van arme kinderen van Ureterp enz. enz. jaar 1823 (3)
Weersinge 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)
Weersma Bauke---- 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 Fockens L. R. (Livius Regnerus)
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)
Weersma H. 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)
Weersma Meindert hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de
Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regtelijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter
betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
Weersma R. B. Politiebeambte te Sijbrandaburen 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)
Weersma Roelof---- Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt
door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog
onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de
Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte
spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof L.,
Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten en Jonkman A. te Noordwolde, enz. jaar 1840 (26)
Weersma S. 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)

8308

1070-8
451-493
28-10-1840

8211

988-3, 10
Bladzijde 1
26-09-1839

6677

316
22-07-1818

6082

453
03-05-1822
1070-8
451-493
28-10-1840

8308

8210

8372

966/7 en
881/14
Bladz. 4>>
27-08-1839
652/23
00-00-1841

6415

81
15-03-1817

6871

22-03-1825
11/3-C
615-2, 9
19-06-1840

8285
5997

307
31-03-1815

6413

21
16-01-1817

6005

938 blz. 6v
30-11-1815
106
20-10-1814
1247-17
18-12-1817

6388
6285
6382

20 nr. 129
29-03-1814

8285

615-2, 15
19-06-1840

9187

890
04-07-1918

9184

1031
01-08-1917
315-4
31-03-1841

8356

Weerstra F. M. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Weerstra K. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Weerstra Klaas Willems, Varensgezel, Huis 3, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen
van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan)
spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te
Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Weerstra M. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Weerstra R. M. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Weerstra T. M. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Weert de Dirk Andries---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal
der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermeld ik
hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken “ die beroerde bliksem, die dweeper” heeft mijn jongen
geknepen en ik wil niet en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem
opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw pas 20 dagen geleden bevalen spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk
dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te
worden enz. enz. verder als bijlagen erbij; een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te
Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes Dirkje weduwe van Ral Douwe, wonende te
Nes op Ameland een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard J. H.
verder een brief met de handtekeningen van 30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat
zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen
die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje
Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening Mosterman Tietje Arends en Meij van der Trijntje Leenderts jaar
1841 (10)
Weert de Jantje Hendriks en---- Remmerts Roelof hij is Plaatsvervanger van Dijkstra Anne Piers zijnde eerstgenoemde op 26
febr. uit het kwartier vermist en op de 12e maart als deserteur afgevoerd tevens een Signalementstaat met 9 kolommen gegevens
zoals de ouders Roelofs Remmert en Weert de Jantje Hendriks en hij te Groningen geboren is op 28-10-1791, kleur ogen enz.
jaar 1817 (2)
Weert de Ulbe Goeche staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot
Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Weert J. H. 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)
Weert v.d .Marike Harm 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 189
Weert v.d. P. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren
stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij L. met een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
Weert van der Marijke 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)
Weert van der Pieter en Melissen G. hebben zich vrijwillig aangemeld voor de schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Weerzinga H. , 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)
Wees v.d. Eise Gerrits plaatsvervanger van Bergsma Hendrik D. staat vermeld op een lijst van personen welke tot de
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen,
jaar 1814 (4)
Wees v.d. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (6)
Wees van der Albert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Wees van der Auke, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Wees van der G.-- Kleiterp S. P. en Wees van der G. Vleeschhouwers in Kompagnie wonende in wijk Letter L. no. 268 te
Leeuwarden zijn bij Proces Verbaal van den 10e maart bekeurd wegens verzuim van aangifte in de Personele belasting eener
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vrouwelijk dienstbode genaamd Norberhuis Hinke enz. en de bekeurders waren Eisma Warner en Haar van der Johannes
Jakobus Halmmans verder een uitvoerig proces verbaal is aanwezig enz. jaar 1841 (10)
Wees van der Gerrit------- Kleiterp Sjouke Pieters en Wees van der Gerrit Vleeschhouwers te Leeuwarden een dossier met
processtukken, een procesverbaal wegens op 5 maart 1841 slachten van een nuchter kalf enz. enz en tevens aanwezig de Rolle
van stukken en alle dossierstukken jaar 1841 (48)
Weesen Frans 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Weeshuis ’t Oude heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Anjum Roordersma genaamd , wordt
vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de
Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Weeshuis de regenten van het Burgerweeshuis te Sneek zijn eigenaar van de z.g.n. Kleine Kerk, wat nu gebruikt wordt als
gevangenis enz. zij verhuren het aan de staat enz. jaar 1821 (2)
Weeshuis Old Burger ---- Haer van der B. rentmeester hij schrijft en ondertekend een brief met als Onderwerp de voogden van
het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden dat zij van de stad Sneek een Obligatie hebben van f 6000 met 4 % rente maar dat de
interesten over de jaren 1812 en 1813 niet betaald zijn door de Stad Sneek enz. enz. ook ene Spoelstra B. tekent deze brief enz.
jaar 1816 (4)
Weeshuis---- Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads armen en Militaire Armen der R. K. Kerk enz. jaar 1814
(14)
Weeshuis van Sneek, staat vermeld in een staat berekening van de huurwaarde der ongebouwde eigendommen in de
gemeente Nijland den 24-10-1818 opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (9) hele dossier (30)
Weeshuis, Jaarrekening van het Diakonie Weeshuis der Hervormde Gemeente te Franeker (9)
Weeshuis----Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd het octrooi
hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit document is te Den
Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de Maire en leden van de Raad
betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het Brikschip de Hoffnung tesamen 11
personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar 1814 (7)
Weetering van de C. Onderwijzer der Jeugd schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij wegens geleverde
schoolbehoeften uit eigen zak heeft betaald in 1812 en hij nu wel betaling wenst enz. enz. jaar 1817 (2)
Weetering van de C. door zijn vrijwillig vertrek is de vacature van de openbare school te Workum vacant geworden jaar 1821
(1)
Weetering van de C. 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)
Weetsma of Wietsma Simke Pieters, Koopman in Vee te Tjalhuizum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende
een procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Weever Antony Engels 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)
Weever Antoon Engels * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de
8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn
ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Weever Antoon Engels 420 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Weever Fetze, 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)
Weever Kornelis Schipper---- Blom Heertje, Ree Tjebbe, Stobbe Leendert, Weever Kornelis Schippers varende van
Terschelling op Harlingen, Onderwerp: Z. M. Kanonneerboten liggende te Terschelling zig niet kunnen beklagen enz. jaar 1841
(1)
Weever Rein, 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)
Weevers K. H.---- Wever Kornelis Harmens van beroep Boer oud 74 jaren Handgeschreven brief met handtekening hij
ondertekend met Weevers K. H. zit in het dossier Meulen v.d. Jan Johannes 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)
Weewer Tetze, 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)
Wef van der Hendrik te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wef van der S. 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)
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blz. 7
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blz. 7
31-12-1852
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2110
08-12-1915
158-6, 10
14-02-1837
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6028
5984
5985
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3622

3622

810
13-11-1817
125, 125a-2
16-02-1814
167
04-03-1814
829/20, 264
Blz. 7
12-08-1839
A-10-2, 3
regist. 9170
15-03-1873
A-10-2, 6
regist. 9170
15-03-1873

Wef van der Willem, Tamboer 7e afd. Infanterie * 17-04-1814 Zwoller Karspel, 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)
Wefers Eva vrouw van Bot Johannes Adrianus met 1 kind, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Weg ,Klaas Jans van der, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar
1841 (3)
Weg bij de P. W. te Cornwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Weg bij de Poppe M. te Cornwerd 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)
Weg bij de Poppe Menses Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 1279.= wegens werk aan de zeewering enz. jaar 1822
(2)
Weg v.d. Albert Hessels Winkelier, 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 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)
Weg v.d. Durk Tjeerds Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad.
109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer 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)
Weg v.d. E. M. wordt vermeld als Belastingschuldige op een document genaamd: De Ontvanger van Marum heeft den Eer den
Heer Controleur te Dronrijp enz. dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840
bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Weg v.d. J. B. te Beetgumermolen verzoekt vergunning om een uitweg te maken naar de rijksweg, o.a. een brief met zijn
handtekening, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie, jaar 1919 (10)
Weg v.d. Jan Rochus 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)
Weg v.d. Marten Nannes te Doniaga, 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)
Weg v.d. Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Weg v.d. Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Weg van de Pieter, 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)
Weg van der Gerben Martens te Doniawerstal, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Weg van der Hoite M. 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)
Weg van der Hoite Menses, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Weg van der Huite Minzes----- Mulder H. J. , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F. ondertekend een staat der
gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813
enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)
Weg van der Hylke Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
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Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-6
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en
blz. 2
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
12-01-1858
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 1
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-9
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 3
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-9
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 6
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
24-03-1868
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)
A-10, 1
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 3
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-1, 6
Weg van der Meindert Alberts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-2, 1
Weg van der Meindert, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist. 9170
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
15-03-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Weg van der Meine Alberts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 6
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
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)
1413
Weg van der Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-08-1915
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1645
Weg van der Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
03-09-1915
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1306
Weg van der Pieter, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-09-1916
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
1454
Weg van der Pieter, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
07-10-1916
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
574-8
Weg van der Tjeerd Dirks, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
06-07-1816
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
6-d
Wegen Een bestek en voorwaarden Wegens het tweejarig Onderhoud van wegen, bruggen, sluizen, duikers en kanaalwerken In
18-09-1899
Friesland, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (22) Dossier(44)
929
Wegen, een lijst van alle zodanige groote wegen in welker kosten zoo van onderhoud als anderszins, heel veel wegen genoemd
16-11-1814
uit heel Nederland enz. jaar 1814 (5)
952-10
Wegener ….? (de Doctor) heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden
28-09-1815
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)
860-1-3+4
Wegener F. O. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
31-10-1815
District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in
het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
27
Wegener F. O. hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente
27-06-1814
Lemmer als Chirurgijn Majoor voor den Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)
491
Wegener F. O. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van enz.
11-07-1820
een document met 7 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar 1820 (1)
31
Wegener Sleeswijk Andre, Directeur der NV Stoomhoutzagerij en Houthandel voorheen Sleeswijk C. de weduwe te Lemmer in
08-05-1915
een door hem ondertekende brief met firmastempel, verzoekt hij vergunning om gebruik te mogen maken van het
Tjongerkanaal enz. met zijn Motorsleepboot “Houthandel I “ enz.ook aanwezig een telegram met verzoek voor een reis enz.
jaar 1915 (6)
1215-48
Wegener Tetje, hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van
29-11-1823
betaling van een gedeelte van Schoorsteengeld enz. enz. jaar 1823 (2)
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Wegens F. O. betreft een kwitantie voor het uitgereikte Mandaat groot f. 24.50 wegens geleverde geneesmiddelen tijdens de
heerschende Veeziekte te Lemmer enz. jaar 1820 (1)
Weger Antoon wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Wegeris Johannes (Predikant) 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
Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Wegersma Foppe hem wordt eervol ontslag verleend als 2e commies op het, enz. enz. jaar 1823 (2)
Weggen H. H. staat vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken wegens intrekking van enz. jaar 1816 (2)
Weggen Thijs Harmens staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)
(dossier 5)
Weggen Thijs Harmens te Gaasterland 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)
Weglama A. 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)
Wegman H. 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)
Wegman Hendrik * 13-04-1807 Barensweel , 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 Phenome 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, jaar 1837
(4) dossier (20)
Wegmore 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)
Wegmore T. Jz. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20 anderen
ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen formeren tot ene
Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)
Wegtenbroek Johannes Gerrits hij is teruggekeerd in de Stad Workum behorende tot de Landmilitie en heeft getrokken nr. 67 en
zig naar Kampen heeft begeven en daar zijn naam niet enz. jaar 1814 (1)
Wehe E. F. Starkenburg van Stachouwer tot---- Starkenburg van Stachouwer tot Wehe E. F. Primarius Collator te
Schiermonnikoog nu in de provincie van Groningen Onderwerp: de vacature van een Hervormde Predikant op
Schiermonnikoog zijn tractement enz. enz. een hele correspondentie hierover wie dat zal betalen enz. jaar 1822 (10)
Wehrlij Heinrich Geb. Kattingen (Se), laatst gewoond hebbende te ’s-Hertogenbosch. Fuselier 8-4-1836 Overleden te Kedong
Kebo (Bagelen) (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)
Wei v.d. J. A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Wei v.d. R. F. de weduwe te Allingawier 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)
Wei v.d. R. t. de weduwe 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)
Wei v.d. Rienk Taekes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Wei v.d. Willem Willems ---- Dijkstra Lammert Jacobs hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd
als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen
moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar
1841 (12)
Wei van der D. nr. 40 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)
Wei van der Joh’s A. 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)
Wei van der Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wei van der Sytze Sipkes te Stiens, Beurt en Veerdienst van Stiens naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)

