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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Ind
Weide Eble Hendriks te Rinsumageest, Een bekeuring wegens het zitten in de Herberg na sluitingstijd enz. enz. tevens 7
kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Weide Pieter Rienkes te Wonseradeel 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)
Weide v.d Hend’r Siegers, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Weide v.d. ….? Sneek Kapitein op de Bestevaer 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 1899 (2)
Weide v.d. D. R. te Jelsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Weide v.d. Gerben 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)
Weide v.d. H. D. te Bolsward 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)
Weide v.d. Jan Jansen te Oenkerk, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Weide v.d. Jan Sjoerds 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)
Weide v.d. Joh´s W. te Tirns 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)
Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en dat zijn zuster woont bij Pijtters Douwe enz.
, verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet van het 16e batt. Landmilitie Cantonnement Hulsteren bij
Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border (Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg van Benjamin H. Hz.,
verder een copie van de brief ten einde Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door misleijding van sijn
Stiefvader die hij gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3)
Weide v.d. K. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Weide v.d. K. W. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Weide v.d. Klaas Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Weide v.d. Obbe 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)
Weide v.d. R. T. te Greonterp 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)
Weide v.d. W. ?. H. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp ter bekooming van eene
schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie der
gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen enz. en dat
het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende brief
ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en Slooten van A. enz. jaar 1821 (4)
Weide v.d. W. R. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Weide v.d. W. R. Wethouder te Dokkum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Weide van der Jan Belastingdossier met o.a. een handgeschreven brief met de handtekening hem, jaar 1841 (6)
Weide van der Albert Durks---- Kuipers Albert Jans hij is pachter geworden aan de Draaibrug over het Dokkumer Grootdiep in
den Buitendijksterweg enz. onder borgstelling van Buwalda Anne K. en Weide van der Albert Durks ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, en de tarieven enz. jaar 1868 (30)
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Weide van der Anne , 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
Weide van der B. Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Ooststellingwerf , jaar 1916 (3)
Weide van der Berend aangesteld als onderwijzer te Rottevalle jaar 1817 (1)
Weide van der Berend benoemd als onderwijzer te Veenwouden, wordt ook in genoemd de districtsschoolopziener Ferff H. N.
te Bergum jaar 1818 (1)
Weide van der Berend, hij is aangesteld als Schoolonderwijzer te Veenwouden met een tractement van fl. 100 per jaar enz. 1818
(1)
Weide van der Berend, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Weide van der D. 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 Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Weide van der D. S. , Winkelier, 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)
Weide van der Dirk Popes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Weide van der Douwe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Weide van der F. Nic---- Dirks Janke weduwe van Weide van der F. Nic te Berlicum Onderwerp: een verleende gratificatie van
f. 35.= enz. jaar 1825 (3)
Weide van der F. O. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en
namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3)
Dossier 6
Weide van der Fedde Gabes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Weide van der Feike Jans, Brief , met ook een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (3)
Weide van der Geertje staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Weide van der Gerben Sjoukes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Weide van der Gijsbert---- Andringa de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van geschikte personen voor de vacante bediening als Veldwachter
te Langweer i.p.v. Weide van der Gijsbert die met pensioen gaat en wel Frankena Meije Lammerts Werkman te Langweer en
Visser Rimmelt Piers enz. jaar 1841 (3)
Weide van der Gijsbert bode bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn
huisgezin niet van kan leven en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie te
Doniawerstal heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden
van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2)
Weide van der Gosling, 475 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)
Weide van der H. K. te Dokkum, 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)
Weide van der Harm Sipkes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Weide van der Hendrik, 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)
Weide van der J. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Weide van der Jacob---- Heeres Jouke Vleeschhouwer te Roordahuizum en Weide van der Jacob Vleeschhouwer te Wirdum
Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt ten zake beide als Inlandsch Kramer niet behoorlijk te zijn
gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging jaar 1825 (3)
Weide van der Jan een handgeschreven brief van de Koek en Banketbakker tevens Winkelier, jaar 1840
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Weide van der Jan te Heeg, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Weide van der Jan Timmerman te Harlingen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting
dienst jaar 1879 (3)
Weide van der Jan, Banket Bakker te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document ; dat
zij na diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van
Harlingen om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Weide van der Jan, 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)
Weide van der L. W.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een
Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W. ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema E.?,
Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar 1816 (4)
Weide van der Lolke Obbes te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen
de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar
1815 (5)
Weide van der O. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Weide van der Obbe T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Weide van der Pieter * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Weide van der Pieter 187 is zijn volgnummer en Nieuwpoort 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)
Weide van der Pieter Idsers 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)
Weide van der Pieter Idzes 570 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Weide van der Pieter Jetses 570 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)
Weide van der Pieter Jetzes 549 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Weide van der R. K. te Dokkum, 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)
Weide van der Sikke, 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)
Weide van der Sjoukes Gerben wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld
ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de
Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap
voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Weide van der te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Weide van der Teunis 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)
Weide van der Teunis, 131 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)
Weide van der W. R. (Willem Roelof) Aanstelling als Burgemeester van Dokkum jaar 1818 (5)
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Weide van der W. R. (Willem Roelof) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad
Dockum een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dekker T. ook aanwezig van deze dekker twee handgeschreven
brieven met zijn handtekening waarin hij voor de post van Tolgaarder solliciteerd, maar hij wordt ongeschikt bevonden in een
antwoord enz. jaar 1841 (11)
Weide van der W. R. (Willem Roelof) Lid van de Raad van Dokkum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland
gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden
van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle
steden (21)
Weide van der W. R. te Dokkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Weide van der W. te Dokkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Weide van der W.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)
Weide van der Willem Roelof en Klaver Alle Fransen , zij zijn als Schatters over 1824 te Dokkum gedesigneerd enz. jaar 1823
(1)
Weide van der Willem Roelof---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester, van de Stad Dokkum hij ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van twee geschikte personen als lid van de Vroedschap in plaats van
de afgaande Heer Cock Johannes en wel de Heeren Weide van der Willem Roelof Medicine doctor en Klaasesz Jan Openbaar
Notaris enz. jaar 1815 (1)
Weide van der Willem Roelof---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad om in de plaats
van Assen van H. en Fockema IJ. Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof
Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement
enz. jaar 1816 (1)
Weide van der Willem Roelof Medicinal Docter binnen Dockum , hij is door de Burgemeester bij de Schutterij gedelegeerd
maar enz. jaar 1814 (1)
Weide van der Willem Roelof, Medicina Doctor te Dokkum wordt voorgerdagen als Chirurgijn Majoor bij het 10 Bat.
Landstorm te Dokkum door de Luitenant Colonel van het 1e e Bat. in het Arr. Leeuwarden Fockema E. die het document
ondertekend enz. jaar 1815 (1)
Weide van der Willem Roelofs staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2
uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)
Weide van der, 16 eigenaren van panden in Dokkum (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben
aangegeven .
Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide,
Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840
Weide(n) van der J. van beroep Verwer, er is ingeleverd een Reekening van genoemde ten laste van de Gemeente Minnertsga
van f. 39-8 voor het verven van 324 Pieken van den Landstorm in het jaar 1814 en dat deze uit de onvoorziene uitgaven voldaan
moet worden enz. jaar 1815 (2)
Weidema ….? te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Weidema Baatje Rimmers te Harlingen, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5)
dossier (8)
Weidema Baatje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)
Weidema Eelze 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)
Weidema Eyde Rimmers Matroos op de Stad en Lande, jaar 1841 (4)
Weidema F. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Weidema Frans Willems 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)
Weidema Frans Willems te Ee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Weidema Frans Willems, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Weidema Freeno Willems 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
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Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3)
Dossier (15)
Weidema Gerrit Willems, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Weidema IJede Rimmers, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Weidema J. 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)
Weidema Jacob Remmers 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)
Weidema Jakle Ruurds 418 Pingjum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Weidema Jakle 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)
Weidema Jan Wiebes----- Weidema Martzen Ruurds weduwe van Weidema Jan Wiebes te Wons onderwerp verzoek tot
kwijtschelding van een boete wegens het net aangeven van de nalatenschap van haar echtgenote wordt ook in genoemd Alberda
Johannes te Bolsward jaar 1824 (4)
Weidema K. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers
te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Weidema Karst Feddes 11 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)
Weidema Kerst Feddes te Oudeboorn 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)
Weidema Klaas, 434 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)
Weidema Martzen Ruurds weduwe Van Miedema Jan Wiebes wonend ete Wons, een boete vanwege het verzwijgen van
aangifte van een obligatie, jaar 1824 (4)
Weidema Martzen Ruurds weduwe van Weidema Jan Wiebes te Wons onderwerp verzoek tot kwijtschelding van een boete
wegens het net aangeven van de nalatenschap van haar echtgenote wordt ook in genoemd Alberda Johannes te Bolsward jaar
1824 (4)
Weidema Remmer Remmers 01-05-1840 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)
Weidema Remmer---- Veer van der Marijke Minnes weduwe van Bakker Jan heeft ons (Burgemeester en Wethouders van
Harlingen) verzocht de nodige stukken klaar te maken ten einde het laatst opgezonden weeskind naar de kolonien te Veenhuizen
Weidema Remmer onder hare onmiddelijke opvoeding en beschikking wordt gesteld maar dat regt is alleen aan nabestaanden
en niet aan haar als vreemde enz. jaar 1840 (3)
Weidema Remmer, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)
Weidema Rimmer IJedes, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Weidema Ruurd F? moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Weidema T. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Weidema Yede Rimmers te Harlingen, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5)
dossier (8)
Weiden van der Obbe 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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Weidenaar Dirk wegens huur van een bed in de caserne, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door
Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Weidenaar Klaas, 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 1881 (2)
Weidenbach C. 141 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het 4e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Weidenbach M. M. het betreft zijn request houdende het verzoek om ontslag uit de Gestichten der Maatschappy van
Weldadigheid enz. jaar 1839 (4)
Weidenbach Maria Magd’a Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten
van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Weidenbach Maria Magd’a, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt
vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de
Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Weidenbach Maria Magdalena 00-08-1791 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de
Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de
desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)
Weidenbach Maria Magdalena 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)
Weidenberg J. J. te Dronrijp 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)
Weidenberg J. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Weidijk (Wijdijk) Hieronimus---- Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij heeft overgenomen Betzema Betze Johannes en Wijdijk
(Weidijk) Hieronimus beide achtergebleven lotelingen enz. jaar 1817 (1)
Weidijk (Wijdijk) Hironimus---- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Weidijk (Wijdijk) Hironimus alhier geboren en gedoopt is op 29 juli 1796 en
dat hij enz. jaar 1817 (2)
Weidijk Geert†---- Ferwerda Neeltje weduwe Weidijk Geert arbeidster te Leeuwarden ondertekend een request aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dathaar zoon Weidijk Hironimus is geboren 29 juli 1796 en enz. jaar
1817 (1)heeft geloot in 1814 endat hij door de heugelijke omwenteling in 1815 niet meer heeft geloot maar dat hij enz. en hij
heeft reeds de proclamatien voor een huwelijk gedaan en verzoekt dan ook enz. jaar 1817 (1)
Weidijk Hans hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat
ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Weidijk Heronimus te Leeuwarden wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende een door
hem ondertekend request (als bijlage aanwezig) enz. jaar 1817 (3)
Weidijk Hironimus----- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Weidijk Hironimus geboren 29 juli 1796 van beroep Knoopmaker voornemens
zijnde zich ten huwelijk te laten aantekenen en hij geen bewijs kan tonen van voldane Millitie enz. ook aanwezig een
NOminative staat met zijn gegevens enz.jaar 1817 (5)
Weidijk Hironimus---- Ferwerda Neeltje weduwe Weidijk Geert arbeidster te Leeuwarden ondertekend een request aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dathaar zoon Weidijk Hironimus is geboren 29 juli 1796 en enz. jaar
1817 (1)heeft geloot in 1814 endat hij door de heugelijke omwenteling in 1815 niet meer heeft geloot maar dat hij enz. en hij
heeft reeds de proclamatien voor een huwelijk gedaan en verzoekt dan ook enz. jaar 1817 (1)
Weidijk Johan, 416 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)
Weidland Klaas A., 53 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Weidland Teunis Roukes, Varensgezel, Huis 14, 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)
Weidsma Meindert Andries 19 Nijkerk (fr) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
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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)
Weidum , Lijst met 59 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (45
Weidum aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Weidum, Lijst met 18 namen van personen die schatplichtig zijn betreffende huurwaarde over hun bezit, met het nummer van
de gebouwen en de huurwaarde, (6) jaar 1824
Weiers Jan en Haan de W. W. Molenaars te Opeinde dat hun requesten zijn gezonden met commentaar van de Grietman ter
voldoening aan de Heer Gouveneur van Vriesland onderwerp o.a. de aanvoer uit Groningen en dat de bakkers gedupeerd
worden enz. jaar 1817 (2)
Weiers Jan en Haan de W. W. het betreft een tweetal requesten van de Molenaars het advies van Assessor van Opeinde aan de
Gouverneur over deze requesten enz. jaar 1817 (2)
Weij de P. J. 23 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 1e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Weij v.d. J. P. 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)
Weij v.d. J. A. te Hieslum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Weij v.d. J. P. te Greonterp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Weij v.d. J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat zij
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co.
Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft om
met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren
en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te
Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de
Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Weij van der Dirk S. Slagter te Stiens een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens een
geslacht schaap, jaar 1824 (3)
Weij van der Fedde, 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)
Weij van der Flobbe J. 162 Oldeborn 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)
Weij van der Gerrit, Agent van Politie 2e Klasse te Sneek 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)
Weij van der Hiltje Idses moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Weij van der J. A. te Bakhuizen met een handgeschreven brief met zijn handtekening en een geweigerde aanstelling als
veldwachter betreffende zijn zoon Weij van der Klaas jaar 1920 (5)
Weij van der Jouke P. te Greonterp 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)
Weij van der Klaas----- Weij van der J. A. te Bakhuizen met een handgeschreven brief met zijn handtekening en een
geweigerde aanstelling als veldwachter betreffende zijn zoon Weij van der Klaas, jaar 1920 (5)
Weij van der Marten N te Doniaga, , Lijst met 16 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder
het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in Doniawerstal Jaar
1822 (2)
Weij van der Oege Sytzes te Leeuwarderadeel, 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)
Weij van der Teunis, 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)
Weijde Arent Nollers---- Brouwer J. H. Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te Ruinerwold
en daar wonende van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de loting in Meppel
enz. en als plaatsvervanger heeft gesteld Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1)
Weijde Nolle Freriks---- Brouwer J. H. Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te Ruinerwold
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en daar wonende van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de loting in Meppel
enz. en als plaatsvervanger heeft gesteld Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1)
Weijde v.d. O. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Weijde v.d. W. J. de weduwe te Tirns 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)
Weijde van der Dirk Reins 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)
Weijde van der Willem Roelofs 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)
Weijdema Klaas 156 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)
Weijdenaar F. 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Weijdiek Hend’s wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat. Inft.
Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz.
jaar 1841 (3)
Weijdiek Hendrik * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Weijdijk Hendrik 526 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)
Weijer Georg Antoon gehuwd met Meulen van der Antje, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten
(blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Weijer J. Boer 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)
Weijer Jan, 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)
Weijer Philippus, 464 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)
Weijers C. H. Predikant te Bennebroek 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)
Weijers C. H. te Bennebroek 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)
Weijers G. H. te Bennebroek, 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)
Weijers W. F. te Voorschoten 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)
Weijers W. F. te Voorschoten 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)
Weijers W. F. te Voorschoten 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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Weijers W. F. te Voorschoten 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)
Weijers W. F. te Voorschoten, 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
Weijers W. F. te Voorschoten, 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)
Weijkamp Anna Johanna gehuwd met Lijsten Aaldert A. ,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)
Weijland 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)
Weijland H. te Amsterdam, 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
Weijland 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)
Weijland T. K. wegens 20 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke
zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)
Weijland T. R. Betaalstaten Chalouproeyer Boreas, jaar 1840
Weijland T. R. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet
zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de
somma van enz. jaar 1825 (2)
Weijland. Teunis R Engelsmansplaat Sloeproeijer Klaringsvaartuig, jaar 1841 (1)
Weijma ….? ---- Andela Keimpe Jans Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper
varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af , verzogt door de bediende van Visscher Barend &
zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp;
Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen
liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep
Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra
Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar
zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens
in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te
Makkum in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was
met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens allen
arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te
Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)
Weijma Eyze IJses, 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)
Weijma J. S. te Weidum 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)
Weijma Pieter D. te Oosthem is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Weijma Teunis IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3)
Weijmer Jurrien, Fuselier 7e Afdeeling Infanterie * 14-06-1813 Kampen, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
jaar 1840 (4)
Weijnstra Eerde, 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)
Weijnstra Eerde, 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)
Weijs Antony Francinus, 15 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
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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)
Weijsma Gerben Pieters 176 Gemeente Harig 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)
Weijsma Hans te Sneek komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen
tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)
Weijsman Jantje Pieters 178 Eernwoud 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)
Weijst van Petrus * Uden oud 36 jaren, 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)
Weijsters Nicolaas Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Nijmegen. Sergeant 28-1-1837 Overleden te Soerabaja , (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Weijtingh J. H. A. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Weikman Karel J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Weiland A. Toucain de weduwe te Dokkum wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. met
haar request dat haar zoon Weiland Sijpke Aukes uit den dienst der nat. Mil. moge worden vrijgesteld enz. jaar 1817 (3
Weiland A. Witmarsum Schip de Witmarsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Weiland A. Witmarsum Schip de Wonseradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Weiland Auke Tousijn (Wijland)†---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de
Waterpoort te Dokkum en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over
het onregt voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en
haar oudste zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e
Gleistra J. A. dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes Molenaar en Wind Gosse Doedes
Fabrikant en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat
de moeder zeer zwak is en arm 3e Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman
gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale
Militie dat Auke Tousain is overleden 22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)
Weiland Durkje , hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Weiland G. Kapitein op de Onderneming, jaar 1841 (4)
Weiland Klaas A., 96 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)
Weiland Klaas Aukes 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)
Weiland Klaas Aukes,--- Kootstra Pieter Dirks, Kootstra Sibbeltje Pieters, Weiland Klaas Aukes, Kootstra Sjouke Pieters, een
memorie der aangifte nalatenschap van Kootstra Duk Pieters (3) Jaar 1824
Weiland Meine Tekes ---- Vries de Pieter Gooitzen hij wordt voorgedragen voor de post van Controleur wordt ook in genoemd,
Weiland Meine Tekes jaar 1818 (1)
Weiland Metje , hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Weiland S. 5 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)
Weiland Sijpke Aukes---- Weiland A. Toucain de weduwe te Dokkum wordt vermeld in een brief van de Minister van
Binnenlandsche Zaken enz. met haar request dat haar zoon Weiland Sijpke Aukes uit den dienst der nat. Mil. moge worden
vrijgesteld enz. jaar 1817 (3
Weiland T. A. Op de Abt Chalouproeyer, jaar 1840

Weiland Willem ---- 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
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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)
Weilandt Klaas 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)
Weilburg Du Carlar Kolonel, adjudant van den Prins van Oranje 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)
Weilter J. B---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en beslissing
betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief
met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der
Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers
van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D.,
Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Weima Aagje Meinderts---- Leeuwarden . onderwerp ; een staat van het Mouvement der kleeding en ligging stukken tevens
een opgaven van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd
vrouwenhemden in Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz. ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24
december 1824 ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en
Weima Aagje Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag enz. jaar 1825 (3)
Weima D. P. 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)
Weima Jan, 490 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)
Weima Minne naar de Middelandsche Zee, 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)
Weima Minne 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)
Weima Minne 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 1882 (2)
Weima Sjerp, 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)
Weiman Adriana, 312 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)
Weiman H. M. Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document; 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)
Weimans Adriana 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 344
Weimar Cornelis, 16 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)
Weimar Cornelis, 8 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
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Weinia C. D. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Weipkes Hendrik hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout
van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der
Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met
twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm
alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te
Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Weis Jan , Meester Molenaar voor de Dragtens geeft te kennen in een door hem getekende brief aan de Gedeputeerde Staten van
Vriesland dat hij voor het grootste gedeelte van zijn bestaan is beroofd door de op de eerste van deze maand januari 1817
ingevoerde belasting enz. enz.jaar 1817 (2)
Weis of Wijss Joseph, Fuselier algemeen depot van het Indisch leger * 28-04-1810 Buhren Zwitserland , Na het beeindigen van
zijn Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf gevangenis voor den
tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het
verrigten van arbeid te worden ontworpen. Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in
art. 41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring van den militaire stand, vooraf....))>>is hij met het
schip de Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden, en den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep aangekomen, , hij
wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a.
Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Weis ter Maria Elisab.---- Tjirks Johan Hendriks z.v. Albert Tjirks en Maria Elisab. ter Weis , hij wordt vermeld als Deserteur,
zijn Extract (waarin al zijn gegevens staan is ook aanwezig) van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 1814 (3)
Weisenbach Joh. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Weisenbach Pieter Hillis, 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)
Weisha.? Cornelis Freerks Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Weisma G. P. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Weisma H. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Weisma H. Aanbesteding voor Baardscheren 4500 personen in de 6 maanden.voor de gedetineerden te Leeuwarden, met
vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Draaisma J.
Jaar1814 (4)
Weisma Jelle P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Weisma S. P. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Weissenbach H. K.----- Brouwers L. Y. te Franeker. zijn benoeming als lid der Zetters der belasting jaar 1917 i.p.v.
Weissenbach H. K. die ontslag heeft genomen van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin de
ontslagaanvraag jaar 1917 (6)
Weistra Foppe, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Weisz Nicolaas, Sergeant korps mariniers * 00-00-1800 Balstadt, 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)
Weit v.d. J. W. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Vrouwen Parochie op een lijst van uitvoerbilWeit v.d. J.
W.jetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar
1841 (4 )
Weit v.d. J. W. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
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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)
Weitenberg J. te Dronrijp 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)
Weitenberg Jacobus, 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)
Weitenberg Jan . J. Winkeler, Koopman en tapper te Dronrijp Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,
Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (22)
Weitenberg Jan Jozeps gepatenteerd Fabrikant in Kouden en Sajet, Zwartverwer met een Ketel, Vellenploter te Dronrijp 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 (24)
Weitenberg Jan Jozeps gepatenteerd Fabrikant in Kousen en Sajet, Zwartverver met een ketel en vellenploter te Dronrijp staat
vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie
Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar
1841 (20)
Weits Hillebrandus Johannus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Weits Christiaan, ----Zwiers Antoon hij is gevangen in het Tuchthuis van s’ Hertogenbosch samen met Dijk van Pieter te ,
Weits Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus, jaar 1815 (20)
Weits H. J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Weits H. J. Griffier te Leeuwarden staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
Weits H. J. Griffier van het Vredegerecht no. 2 te Leeuwarden hij is aangesteld voor de werkzaamheden van vernietigde
rapporten enz. enz. jaar 1819 (3)
Weits H. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van
de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document
met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Weits H. J. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de
provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar 1825 (3)
Weits H. J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland
op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op
de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Weits H. J. staat vermld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er
wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)
Weits Hillebrand Jansonius, 38 jaar, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht,
Griffier van Simple Politie te Leeuwarden met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met
aanmerkingen i.p.v. de overleden Hamerster Dominicus Aggaeus jaar 1819 (7)
Weits Hillebrand Janssonius te Leeuwarden zijn beediging als Griffier te Leeuwarden jaar 1817 (2)
Weits Hillebrandius Jansonius, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in
het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Weits Hillebrandus Jansonidus , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Weits Hillebrandus Jansonidus Griffier te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke
Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822
(3)
Weits Hillebrandus Jansonidus Griffier van Enkele Politie te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der
Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,
jaar 1822 (3)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel
der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
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Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van
Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van
Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van
Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van
Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van
Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanton 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der
Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius Griffier te Leeuwarden in Kanton 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der
Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Weits Hillebrandus Jansonius te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen Jaar 1820 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in
het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Weits Hillebrandus Jansonius, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van
het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier van Politie) en tractement
jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier van Politie) en tractement
jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Weits HillebrandusJansionius wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Weitz F. R. en Slooten van R. van beroep Commiesen beide hebben zig ter recherche begeven op de 19 februari dezes jaar naar
her Roode Klif waar zij hebben gevonden het stuk wrak enz. beide zetten hun handtekening onder dit stuk en ook Leeuwe E. A.
directeur van de Convoijen en Licenten te Stavoren ondertekend jaar 1817 (3)
Weitz Hillebrandus Jansonius Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met
vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Weitz Hillebrandus Jansonius Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz.
en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Weitz Hillebrandus Jansonius Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn functie
en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Weitz Hillebrandus Jansonius te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Weitz Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden
jaar 1818 (4)
Weitz Hillebrandus Jansonius, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden met
zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Weitz Hillebrandus Jansonuis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr.
Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Weitz Hillebrandus Janssonius, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
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Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Weitz Hillebrandus Janzonides, Griffier te Leeuwarden kanton no. 2, Hij staat vermeld op een document van het personeel der
rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met
vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)
Weitzel van Jan, 154 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)
Weizenbach Klaas Hilles, De Schout van Makkum is gelast om eerstgenoemde Deserteur op te zenden naar het 1e Legercorps
en dat enz. word ook genoemd Rinia Nauta van B. G. 1e Luitenant, ook heeft Weizenbach Klaas Hilles verklaard zig gemeld te
hebben bij de Heer Zijtzema ….? Te Leeuwarden maar dat deze te kennen gaf enz. verder wordt genoemd Tigchelaar F. Y.
(Freerk Ymes) Schout van Makkum jaar 1814 (6)
Weizenbach Pieter H. Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m
1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Wekenborg ….? Harlingen Schip de Minerva komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)
Wekinga van J. H., Handgeschreven brief met Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg, J. H. van Wekinga, Wopke
Brouwer, Jan T. van der Brug, te Workum (6) , jaar 1840
Wel van der Arie 149 is zijn volgnummer en ‘s Gravenzande 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)
Wel van der Cornelis 154 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)
Welbedacht Philippus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Welbergen Japik gehuwd met Freriks Greetje---- Welbergen Martinus hij heeft zich niet ingeschreven voor de ligting der
Nationale Militie ook aanwezig de staat met gegevens met 12 kolommen informatie zoals b.v. zijn ouders Welbergen Japik en
Freriks Greetje wonende te Sneek tevens een Doopextract der R.K. Kerk der Stad groningen enz. jaar 1824 (6)
Welbergen Martin gemeente Sneek lichting 1824 te Groningen naar de 15e afd. Inf. Bij welk korps hij thans als vrijwilliger
dient. Jaar 1825 (3)
Welbergen Martinus hij heeft zich niet ingeschreven voor de ligting der Nationale Militie ook aanwezig de staat met gegevens
met 12 kolommen informatie zoals b.v. zijn ouders Welbergen Japik en Freriks Greetje wonende te Sneek tevens een
Doopextract der R.K. Kerk der Stad groningen enz. jaar 1824 (6)
Welbergen Martinus, hij is uit zijn betrekking als vrijwilliger ontslagen enz. jaar 1824 (4)
Welboren H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Welburg Meindert Tjebberts te St. Anna 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 (2)
Welda Geertje, 34 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)
Weldadigheid, Maatschappij van Bij de eerste vergadering van de My. Van Weldadigeheid op 22-06-1818 te Den Haag
Kommissie van Weldadigheid heeft besloten om over te gaan tot ene proeve om een aantal huigezinnen op de nog onbebouwde
gronden van ons Vaderland over te brengen enz. enz. Jaar 1818 (11)
Welde de (Velde?) Hans Sijubolts hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat
een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te
doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
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mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus,
immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Welde(n?) van der Jacob Gerrit 417 Dockum 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)
Welderen ---- Kempenaer de Quirina Jacoba van Andringa Douariere van Welderen Rengers zonder beroep, 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)
Welderen ---- Rengers van Welderen Sjuke 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)
Welderen Baron van Rengers Theodorus M. Therenius van, 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)
Welderen---- Rengers van Welderen B. 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)
Welderen Rengers van B. W. Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen
Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen
opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz. jaar 1819 (7) hele
dossier (30)
Welderen Rengers van B. W. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Welderen Rengers van Bernhard Walraad , Luitenant Colonel en Ruël Engelman J. A. Luitenant Quartiermeester enz. alle
officieren zijn goedgekeurd behalve genoemden zijn afgekeurd en de de laatst genoemde is met volstrektste meerderheid van
stemmen afgekeurd enz. enz. verder genoemd Bakker Jan Minnes percepteur te Heeg tot Luitenant Collonel en Tromp Walle
Lolkes Koopman te Woudsend tot Luitenant Kwartiermeester enz. enz. jaar 1814 (2)
Welderen Rengers van Bernhard Walraad 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)
Welderen Rengers van Edzard Reint 23 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de
Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt
vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)
Welderen Rengers van Th. Een Krantenartikerl Onderwerp is de vereniging ter bevordering ter verbetering van de haven te
Delfzijl als van de waterwegen enz. enz. , 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 1903 (6)
Welderen van B. W. (Baron) te IJsbrechtum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen
en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Welderen van Baron Rengers Bernhard Egbert Sjuck---- 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 (3)
Welderen van Rengers 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)
Welderen van S. Baron Rengers---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G.
(Sieds Gerben) van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene
klagte van voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin
ook wordt genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H. en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn
van Nauta G. A., Meinesz J. beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad
Stavoren dat de Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R., Kooij J. E.
en Okkes W. ?. enz. jaar 1841 (21)
Welderen van Sjuck Baron Rengers Dijkgraaf wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum
Annexus Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Welderen W. C. G. Baron Rengers---- Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van Welderen W. C. G. Baron
Rengers, Burmania van Andringa de Kempenaer J. te Lemmer, Andringa de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk
verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1840 (13)
Weldering Jan, 46 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing
van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca.
1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Weldijk J. te Limmen 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)
Weldijk J. te Limmen, 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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Weldijk J. te Limmen, 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)
Weldijk J. te Lummen Oud Oudeling te Limmen tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van 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)
Weldijk van Limmen J. te Limmen, 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
Weldijk van Limmen J. te Limmen, 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
Weldyk J. Ouderling te Limmen, 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)
Welgelegen Zuivelvereniging te Gerkesloot----- 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)
Welger K. nr. 6 in wijk F. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Welger Klaas Harlingen Kapitein op de Antje, jaar 1839
Welkers Godefridus, Fuselier 3e Afdeeling Infanterie * 1809 Mierlo (oud 32 jaar in 1841) , hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen
met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Welkeshuis 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)
Wellema Anne---- Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig houdende haar verzoek dat
haar eerste zoon Wellema Hendrik gediend hebbende bij de 18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil. In de plaats mag worden
gesteld van den tweeden Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp. der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)
Wellema Hendrik---- Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig houdende haar verzoek
dat haar eerste zoon Wellema Hendrik gediend hebbende bij de 18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil. In de plaats mag worden
gesteld van den tweeden Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp. der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)
Wellems Tjalling 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)
Wellenberg Harmen wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel
jaar 1819 (4)
Wellenberg Pieter, 42 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)
Wellenbergh P. (H.P.) (Hoofdingenieur) een verevening wegens verblijf en reiskosten enz. jaar 1822 (1)
Wellenbergh P. (H.P.) de Hoofdingenieur fl. 145 wegens reis en verblijfkosten enz. Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer
finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Wellenbergh P. (H.P.)---- 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)
Wellenbergh P. (H.P.) fungerende Hoofd Ingenieur hij wordt genoemd in een ambtelijk brief met als onderwerp: de Stads
Turfschuur te Leeuwarden enz. jaar 1823 (5)
Wellenbergh P. (H.P.) Hoodfingenieur wordt vermeld in een door de Heer Goudriaan de Inspecteur Generaal Administrateur
van den Waterstaat ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn reis en verblijfkosten enz. jaar 1824 (2)
Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur Onderwerp; zijn betaalde Tractement enz. jaar 1825 (2)
Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur, Een finale verevening van de alg. rekenkamer voor verblijf en reiskosten enz. jaar 1822
(2)
Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur van beroep, Onderwerp: verzoek voor de beloning voor zijn werkzaamheden. Jaar 1823
(1)
Wellenbergh P. (H.P.) Ingenieur en Chef genoemd in een stuk over het neerleggen van werk in de gevangenis te Leeuwarden
enz. jaar 1820 (2)
Wellenbergh P. (H.P.)----Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding hrt driejarig onderhoud van der Duin
beplanting van het eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft
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gesteld Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur
Wellenbergh P. (H.P.) En de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der
Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6)
Wellenbergh P. (H.P.)----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)
Wellenbergh P. (H.P.)Fungerende Hoofd Ingenieur blijft als zodanig geplaatst in Vriesland en de Ingenieur Thierens de blijft
hem toegevoegd enz. enz. jaar 1823 (3)
Wellenbergh P. (H.P.)Fungerende Hoofd Ingenieur een declaratie wegens reis en verblijf kosten van fl. 55.=. enz. jaar 1823 (1)
Wellenbergh P. (H.P.)Hoofd Ingenieur Onderwerp besmette aangespoelde personen afkomstig van een gestrand schip enz. enz.,
en dat er gebruik gemaakt met worden van enz. enz. en door hem is aangewezen het lokaal achter de Schans te Oostmahorn tot
berging van de scheepsbreukelingen enz. enz. jaar 1820 (4)
Wellenbergh P. (H.P.)Hoofd Ingenieur bij den Waterstaat, een declaratie wegens zijne reiskosten in de aand December 1824
enz. jaar 1825 (3)
Wellenbergh P. (H.P.)Hoofdingenieur (met handtekening) verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland om zo spoedig mogelijk
een Plattegrond teekening van de drie voor vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden enz. benevens van een gedeelte van
de tuin aan de Heer Kolde Reneman D. P.---- in eigendom toekomende en deze verkoopt een stuk grond ten behoeve van de de
Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz. jaar 1824 (2)
Wellenbergh P. (H.P.)Hoofdingenieur een declaratie wegens reis en verblijfkosten wegens zijn reis in de maand September.
enz. jaar 1822 (1)
Wellenbergh P. (H.P.)Hoofdingenieur, Onderwerp; het aanbouwen bij de gevangenissen te Leeuwarden jaar 1823 (3)
Wellenbergh P. (H.P.)----Jorna Sijberen Wopkes heden is de overdragt gedaan van het erf en terrein waarop vroeger heeft
gestaan de Huizing met Stallinge en Schuur gelegen langs den straatweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grenzen door
Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur en Rengers Baron E. L. Agent van Domein enz. jaar 1839 (5)
Wellenbergh P. (H.P.)te Leeuwarden Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817
(3) totale lijst (22)
Wellenbergh P. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten
van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een
document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Wellenbergh P. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar 1825 (3)
Wellenbergh P. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8)
Wellens E. J. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Stad Hindelopen 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)
Weller J. B. 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)
Wellerau C. 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)
Welles E. J. 30 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Welles Willemke, 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)
Welling Gjalt Wytzes te Oudega Veerschipper van Oudega, Nijega, Opeinde op Leeuwardenen Koopman en Durks Nolle Jan
lid van den Stedelijken Raad van Leeuwarden OnderwerP; het wekelijks aanleggen tusschen Opeinde en Leeuwarden, een
Vergunning ook een overeenkomst over aanebachte schade enz. jaar 1844 (124)
Welling Wietze Gjalts, te Oudega , Beurt en Veerdienst vanOudega en Nijega 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 1847 (8).
Welling G. W. Sneek Schip de Noord Holland I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Welling G. W. Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Welling G. W. Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Welling G. W. te Oudega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Welling G. W. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
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Welling G. W. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Welling Gjalt W. Oudega Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Welling Gjalt W. te Oudega wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de
Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Welling Gjalt Wijtzes en Kielstra Klaas Reinders een door beide ondertekende brief dat zij sedert korte jaren bij koop eigenaar
zijn geworden van het geoctrooide Veerschip vanrende van Oudega op Leeuwarden en ook voor de nabij gelegen dorpen zoals
Nijega en Opeinde enz. jaar 1843 (2), (20) en dossier (73)
Welling Gjalt Wijtzes---- Nolle Jan Dirks Lid van de Stedlijke Raad te Leeuwarden en Welling Gjalt Wijtzes veerschipper en
Koopman van Oudega, Nijega en Opeinde op Leeuwarden dat zij als gezamelijke eigenaar van het geoctooid veerschip en dat zij
enz. ook dat het onderkruipen van hun veer door andere niet geoctrooide schepene enz. ook door beide ondertekende brieven
enz. jaar 1843 (2) dossier (73)
Welling Pietje 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)
Welling Wietze staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op
of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Wellinga B. S. te Oosterwierum 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)
Wellinga E. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan
te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)
Wellinga G. W. de weduwe te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Wellinga G. W. de weduwe te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Wellinga G. W. de weduwe te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wellinga Haring hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Wellinga Jan Albert Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wellinga Jurjen Harmens 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)
Wellinga Sjoerd D. Smid van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wellington de Hertog van is geridderd met het Grootkruis 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)
Wellink Joannes Henricus , Koprporaal Regiment Lanciers no. 10 * 18-09-1809 Gendringen, 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)
Wells ….? Kapitein met het sloep de Ellen Maria van Vlissingen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen,
Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige
Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben is op de Reede van Yarmouth door een Tolkotter aangehouden enz. jaar
1839 (4) dossier (8)
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Welna Hinke Roels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)
Welna Roel Wybes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)
Wels Berend , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens te
hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Wels Berend 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)
Wels Jacobus * Amersfoort, 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)
Welsrijp,---- Varkensziekte deze heeft zig geopenbaard in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse Greuve
verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te stelllen enz.
enz. jaar 1823 (2)
Welsterberg J., Onderwijzer te Nieuwe Horne hij krijgt ontslag per 12 Mei 1822 wegens deszelfs Krankzinnigheid ook al omdat
hij logerende in de herberg te Donkerbroek uit het raam van de bovenkamer is gesprongen en zijn benen enz. enz. en door een
dienaar van Politie enz. enz. en de post wordt waargenomen door Bergsma Meine Harmens bezittende de derde rang, ook
genoemd de schoolopziener Korff J. F. enz. jaar 1822 (4)
Welsterberg Jacobus Onderwijzer is aangesteld op de school te Nieuwe Horne , hij accepteerd deze aanstelling jaar 1819 (1)
Welsterberg Jacobus---- Prakken Jan hij is benoemd tot schoolonderwijzer te Donkerboek en heeft deze functie aanvaard op 8
november 1819 i.p.v. Welsterberg Jacobus die naar elders beroepen is. Jaar 1819 (1)
Welsterberg Jacobus, schoolonderwijzer te Donkerbroek, maar elders beroepen, jaar 1819 (2)
Welsterberg Jacobus, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Nieuwe Horne jaar 1819 (1)
Welt Loevert, 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)
Welt Loevert, 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)
Welt Loewert Sikkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Welten Majoye van der 2e Luitenant van het Regiment Carabniere No. 2 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)
Welter Hendrik 91 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Welteveld Hendrik staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3
Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn
gegaan, maar dat hij met verlof is agtergebleven enz. jaar 1817 (3)
Weltevrede Arie * Brielle 19-11-1819, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Weltevreden Pieter Schenk te Deventer, 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)
Weltich 1e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet
1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni
1815 enz jaar 1815 (5)
Welvaart Dirk, 482 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)
Welvaart J. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat zij
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co.
Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft om
met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren
en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te
Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de
Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
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Welvaart R. T. 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wemar Z. K. te Haule, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Wenckebach P? H. hij staat vermeld in een document 8 kolommen inhoudende betaling der Ordonnancieen jaar 1820 (1)
Wenckebach ….? Secretaris bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief in naam van de Minister aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermelddat benoemd is tot de Militieraad 1e district Sminia van
Willem Livius ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van Sloterdijk van J. F. enz. jaar 1815 (1)
Wenckebach C. H. , Onderwerp: een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken ten zijne gunste met vermelding
van bedragen enz. jaar 1821 (1)
Wenckebach C. H. , Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1)
Wenckebach C. H. een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken gunste van hem ten bedrage van fl. 275 enz.
enz. jaar 1821 (2)
Wenckebach C. H. 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)
Wenckebach C. H. Militiecommissaris een declaratie wegens reiskosten voor een naloting voor de Militie van Keiser Daniel
Heins en Postema Asuerus Pieter beide geboren te Harlingen jaar 1822 (1)
Wenckebach C. H. Onderwerp: Reis en verblijfskosten voor de Militie en ook zijn handtekening jaar 1822 (1)
Wenckebach C. H. staat vermeld in een Besluit van de Gouverneur van Vriesland tot ht uitoefenen van de werkzaanheden bij de
Nationale Militie enz. jaar 1824 (3)
Wenckebach C. H? en Jonkheer T. ?. Lyclama a Nijholt onderwerp Nationale Militie jaar 1825 (2)
Wenckelbach ….? ---- Peerlkamp Petrus Hofman komt voor in een document ondertekend door de Secretaris van Staat waarin
hij benoemd wordt tot 2e Luitenant bij de Schutterij van Dockum en ondertekend door Wenckelbach secretaris van
binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (2)
Wenckelbach C. H. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft een ordonnantie ten
gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)
Wenckelbach C. J. is aangesteld als Secretaris van het Departement van Binnenlandsche zaken en zulks op een jaartractement
van f. 4000.= enz. jaar 1814 (2)
Wenckelbach C. Militie Commissaris zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van
Hogerwerf Jacob Faber van Kollum en Hillen Bernardus overeenkomstig Art. 13 van de wet van den 21e april 1820 enz. jaar
1822 (1)
Wenckelbach….? Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Minister heeft goedgevonden dat honorabel van
eerstgenoemde ontslag uit zijn functie (genoemd achter zijn naam) wordt verleend enz. jaar 1816 (3)
Wendel Johannes, 41 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)
Wendelaar Bonga Evert Jacob, controleur verplaats vanuit Gelderland naar Vriesland een declaratie van zijn tractement van f.
1400.= en 2 % inhouding voor zijn pensioen enz. jaar 1825 (3)
Wendelaar Bonga J. E. Door de ontvanger te Winterswijk is aan hem Controleur een bedrag uitgekeerd uit Rijks kas wegens
tractement enz. jaar 1825 (4)
Wendelaar Mient---- 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)
Wendelaar P. E. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wendelaar T. E. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wendelaar T. E. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wendelaar Teunis Fokkes te Blija, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Alberda ….? Die
ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven
manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen
worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Wendelaar Theunis Everts Chicoreidrogerij te Wester Nijkerk 1150 tonnen enz. wordt vermeld op een document Staat van
Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf enz. jaar 1840 (4)
Wendels M., medisch Docter ondertekend een briefje betreffende een Ordonnancie enz. jaar 1816 (1)
Wenden van J. J. Schipper te Sneek, onderwerp een transactie ter voorkoming van een een vervolging wegens het niet hebben
van een document voor het vervoerde binnenlands gedistilleerd enz. enz. jaar 1824 ( 6)
Wender Andries Paulus betreft Borgtochten jaar 1824 (3)
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Wender Rennert 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)
Wenders Wachtmeester van de Art. trein bij de 2e Comp. Kavalerie 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)
Wendt de Leonardus hij is op zijn eigen verzoek ontslagen als Curator der Latijnsche school te Kollum en dat i.p.v. hem is
aangesteld Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes) Predikant te Oudwoude enz. jaar 1820 (1)
Wendt .…? Een Memorie tot opheldering der schuld aan hem betaald, komt voor op een document Staat en Verantwoording der
gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. jaar 1814 (6)
dossier (11)
Wendt ….? Door het District wordt aan hem een schuld afbetaald oftewel een Obligatie van f. 7300 enz. , komt voor op een
document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur
van Oostdongeradeel enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Wendt ….?----- 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)
Wendt de (Wijlen) te Kollum een som van f. 15606.-- , hij komt voor op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Kapitalen
en Intressen Het District Oostdongeradeel pretendeerd van de Dijksconributie te compenteren wegens aflossing en betaling van
inttressen van een in de jare 1766 door Dijkgraaf en Dijksvolmachten Capitalen zoals hiervoor genoemd, gemaakt door
Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Wendt de Douwe J. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wendt de E. te Kollum (wijllen) ontvangt wegens pratentie op de Dijkscontributie enz. jaar 1814 (1) (4)
Wendt de Eco hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr.
Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
Wendt de L. , onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)
Wendt de L. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden
beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit
van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Wendt de L. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820 (1)
Wendt de L. , 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)
Wendt de L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wendt de L. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2)
Wendt de L. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wendt de L. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft een ordonnantie ten gunste
van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)
Wendt de L. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een
lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814
(2)
Wendt de L., Gorter O. G. te Leeuwarden De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren
over zijn Paarden en
Dienstboden binnen een tijd van 8 dagen maar hij heeft niet geantwoord enz. jaar 1814 (3)
Wendt de Leonardus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wendt de Leonardus te Kollum , gewezen secretaris van Sneek onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795
enz. jaar 1815 (6)
Wendt de Leonardus hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Wendt de Leonardus hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde vergadering der Staten Generaal
enz. jaar 1815 (2)
Wendt de Leonardus---- Salverda Suffridus en Wendt de Leonardus onderwerp; inschrijving benoeming Lid der Gedeputeerde
staten jaar 1819 (1)
Wendt de Leonardus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van
geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
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Wendt de Leonardus 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)
Wendt de Leonardus, Gedeputeerde Staatr 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)
Wendt de S. 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)
Wendt de, Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren enz. jaar 1819 (2)
Wendt Eco de vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en
tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)
Wendt Jan Simon, Amsterdam 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)
Wendt L. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een Ordonnancie met de te ontvangen
bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Wendt L. te Kollum wegens intrest op Kapitaal van f. 4000.- en f. 2000.-, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven van
Intresten van verschuldigde Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar
1814 (7) dossier (88)
Wendtholt ….? Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met
verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen
geautoriseerd tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke
bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen,
Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.
f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf; Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de
Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J., Hanekuijk J. W. jaar 1815 (12)
Wendtholt Rudolph Reinier als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Franeker wordt gelet op de voordracht van onze
Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen
volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Weneker Reekers en Comp----- Landan Johannes Foekes, Koopman in Wijnen en Sterke drank te Sloten, betreft vervoer en
impost vanuit Schiedam met het schip de Jonge Joukje met schipper Boer de Tjeerd wonende te Sneek afgeleverd door de
branders Weneker Reekers en Comp. te Sneek jaar 1816 (4)
Weneker Reekers en Comp----- Landan Johannes Foekes, Koopman in Wijnen en Sterke drank te Sloten, betreft vervoer en
impost vanuit Schiedam met het schip de Jonge Joukje met schipper Boer de Tjeerd wonende te Sneek afgeleverd door de
branders Weneker Reekers en Comp. te Sneek jaar 1816 (4)
Wening Janke Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)
Wenings Harmen Sipkes, 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)
Wenings Harmen 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
Wenings Sjoerd Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)
Wenings Sjoerd Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wenk Hendrik---- Everts Aaltje oud 54 jaar Anema Sjouwk Minnes 32 jaar, Rogmolenaar en Wenk Hendrik oud 32 jaren
Wever beide te Minnertsga verklaren dat voorgenoemde Aaltje geb. te Leek wonende te Minnertsga weduwe van Hemersma
Wate Jans te Aurich overl. d.v. Pieters Evert en Jans Antje beide te Leek Overl. op de derde dag der maand oktober 1822 des s’
nachts ten half twaalf uren te Minnertsga in het huis nummer 124 is overleden enz. jaar 1822 (2)
Wenkebach C. H. Declaratie wegens reis en verblijfkosten Onderwerp: 3 maandelijkse inspectie van de nationale militie enz.
jaar 1822 (1)
Wenkelbach C. S. ---- Onnes Ulbert eigenlijk Albert Annes hij is nageloot voor de Militie enz. door de Militie Commissaris
Wenkelbach C. S. jaar 1822 (1)
Wenkenshoven v. T.?---- Dijk van L. W. 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)
Wenker Reinder staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op
of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Wenneker M. & zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W.
(Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van
de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
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Wennekers & Zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar Ameland 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)
Wennekers & zoon te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Wennekers & zoon te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J.
S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wennekers H. & Zn. te Harlingen , 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)
Wennekers H. & zoon te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Wennekers H. & zoon te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Ameland in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Wennekers H. & Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D. W.
(Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Wennekers H. & Zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wennekers H. & Zn. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wennekers H. en Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van
Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Wennekers H. te Harlingen , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd:
Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de
drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd
zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Wennekers H. te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Wennekers te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wennekes H. 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)
Wennekes te Harlingen, 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 verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wennemer G. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken
dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
Wennemers & zoon, te Franeker Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als leverancier van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wennemers G. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat
hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
Wenning Beernt Gerrits moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Wenning H. voor 8 nieuwe stoelen aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier
afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in
1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Wenning Heerke staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Wenning Hendriik 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
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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)
Wennings Berend Gerrits, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Wensch Geert 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)
Wensch Geert J. 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)
Wensch Geert Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 113
Wensel ten Brink Johan Gerhard van beroep Brander te Sloten onderwerp: grondpacht op een stuk land op de z.g.n. Haverkamp
enz. jaar 1820 (2)
Wenselaar Hessel Martens, 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)
Wenselaar J. G. te Berlikum 18 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Wenselaar Jarig Gerrits, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse functie’ s jaar 1824 (7)
Wenselaar Maartje, 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)
Wenselaar Marten Hessels, 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)
Wenselaar P. te Welsrijp, ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp: een aankondiging
van zijn Beurtdienst met zijn schip van Franeker naar Sneek , wat ook in een advertentie (3 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 en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L.
te Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek jaar 1880 (8)
Wensenaar Narten Jarig 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 (4)
Wensing Jan 222 is zijn volgnummer en Leijden 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)
Wensink C. . ---- Drogeham, De kerkeraad Uitterdijk T. H., Kamminga R. J., Wensink C. en Wijma G. J., aangaande afstand
der afgescheidene kerken van de Hervormden enz. enz. jaar 1841 (7)
Wenstenaar? Oeds Egberts, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Went de P. te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wentbolt ….? Ontvanger der Belastingen Onderwerp; een ambtelijk stuk jaar 1814 (4)
Wentelaar W. heeft tegoed f. 84.- wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij
nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)
Wenthold J.---- Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum
en Bolsward enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
Wentholdt P. J. B. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de 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)
Wentholt J. ?, Controleur der Directe Belastingen en Giezen van A. van beroep Landmeter met als onderwerp de
Grensopneming van diverse gemeenten zoals Utingeradeel en Haskerland en aangrenzende gemeenten enz. jaar 1820 (3)
Wentholt Pieter ten B.---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en
overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde
Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree
S., Wentholt J. H?. de weduwe en Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)
Wentholt Pieter ten Behm---- Wentholt Ludolph Reinier , bij deze geeft Wentholt Pieter ten Behm, Een handgeschreven brief
met zijn handtekening waarin hij aan de Gouveneur van Friesland mededeeld dat is overleden zijn vader hiervoor genoemd jaar
1816 (3)
Wentholt Pieter ten Behm, Griffier op de rechtbank, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke
Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van
de bedragen, jaar 1817 (4)
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02-02-1825 6- Wentholt ….? ---- Brunia Arjen Rinnes, Kleermaker te Riedt hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de
1-A
ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Wentholt ….? voorgedragen als Bij Schatter enz. jaar
1825 (4)
6-A
Wentholt ….? Controleur van het Kadaster staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van
16-01-1824
Rengers Directeur van de Directe Belastingen in Vriesland enz. Jaar 1824 (3)
157
Wentholt Alberda Jan hij wordt benoemd tot de provisionele waarneming der functie van Controleur der Directe Belastingen in
01-03-1814
het Departement Vriesland enz. jaar 1814 (2)
8
Wentholt Behm ten Pieter---- Behm ten Wentholt Pieter hij wordt door zijn vader Wentholt L. R. (ondertekend deze brief) de
05-01-1816
Minister gequalificeerd tot de mede ondertekening der Recepissen voor den oorlog belasting van den jare 1815 enz. jaar 1816
(1)
1021
Wentholt G. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp: opcenten op de grondbelasting met bedragen
31-10-1822
enz. jaar 1822 (2)
1-A
Wentholt J. Controleur te Heerenveen Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol
25-10-1824
ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke
buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)
1044
Wentholt J. de door hem ingezonden ordonnantie is betaalbaar gesteld op de kantoren van de respective Ontvangers Particulier
05-11-1822
enz. jaar 1822 (2)
1021
Wentholt J. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp: opcenten op de grondbelasting met bedragen enz.
31-10-1822
jaar 1822 (2)
162
Wentholt J. H?. ---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en
08-03-1816
overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde
Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree
S., Wentholt J. H?. de weduwe en Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)
948/12
Wentholt J. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten
24-09-1841
beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
921
Wentholt J. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld
27-11-1821
met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)
662
Wentholt J. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
13-07-1815
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)
4-A
Wentholt J.---- Jelsum en Wirdum een grrot pamflet wegens het aanstellen van de taxateurs van het Kadaster voor het taxeren
15-09-1824
van de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het Kadaster in de gemeenten Jelsum en Wirdum en wel Woude van der
Pieter Siemons en Gerbrandy Jouke Gerbens en vergezeld door de Controleurs Spree S. en Wentholt J. jaar 1824 (6)
02-02-1825 6- Wentholt J. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in
2-A
dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)
615-2, 16
Wentholt J. te Nijehaske 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)
521
Wentholt J. tot Sergeant benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan
25-05-1815
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2
430
Wentholt J. Zijn post als Controleur der Directe Belastingen wordt bevestigd jaar 1817 (naam 8) (dosssier 16)
26-06-1817
122
Wentholt Jacobus hij is benoemd tot Controleur de belastingen jaar 1818 (1)
23-02-1818
538
Wentholt Jacobus hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen te Berdaard i.p.v Boelens van B. B. jaar 1823 (4)
24-06-1823
68
Wentholt Jacobus ondanks dat hij nog geen 18 jaar is kan hij voorgedragen worden voor de post van Controleur jaar 1816 (1)
30-01-1816
9-A blz. 8
Wentholt Jacobus te Birdaard, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde
09-02-1824
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie
Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
1087
Wentholt Jacobus, Controle Bergum Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde
04-11-1823
gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
1066
Wentholt Jacobus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat
31-10-1823
houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10
kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
10-A
Wentholt Jacques Falkema de Burk Jan Rommerts Aftredend van de post Ontvanger der Directe Belastingen te Birdaard jaar
25-10-1824
1824 (4)
1087
Wentholt Jan |Controleur,---- Hiddinga Hermanus , Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan
11-11-1814
de Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 58 gulden maar dat volgens de
bijlage (aanwezig) blijkt dat de navolgende personenCats Jentje Ez., Ontvanger, Wentholt Jan |Controleur,Tuimelaar Joh.
Koopman voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3)
356
Wentholt Jan een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig
22-04-1815
heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als zodanig
geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)
189
Wentholt Jan te Heerenveen, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in her
14-03-1814
Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het Departement Vriesland jaar 1814 (2)
27-A blz.12
Wentholt Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
06-02-1824
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
86
Wentholt L. A. te Franeker 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)
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Wentholt L. R. ---- Behm ten Wentholt Pieter hij wordt door zijn vader Wentholt L. R. (ondertekend deze brief) de Minister
gequalificeerd tot de mede ondertekening der Recepissen voor den oorlog belasting van den jare 1815 enz. jaar 1816 (1)
Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland om te
berigten dat drie van de jonge manschappen welke in deze gemeente zijn opgeschreven voor de Nationale Militie zich als
vrijwlligers hebben geëngageerd enz. jaar 1815 (1)
Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815
(1)
Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
omtrent de Vrijwilliger Bruin de Pieter en dat de naspeuringen vrugteloos enz. jaar 1815 (1)
Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (3)
Wentholt L. R. (Ludolf Reinier). Lid van de Vroedschap van Franeker hij wordt samen met Eiso Eisinga voorgeteld als
Burgemeester van Franeker en in de plaats van 1 van hen worden voorgesteld voor de Vroedschap Swart de Isaac en Tholen
Johannes Pieron enz. Jaar 1814 (1)
Wentholt L. R. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten
van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Wentholt L.R.---- Bolger J. M., Stadsmajoor te Franeker zijn rekwest wordt van advies voor de Gouveneur voorzien door de
Burgemeester van Franeker die dit ook ondertekend de heer Wentholt L.R. zijn ingediende declaratie heeft hij nooit op orde van
het Stadsbestuur gedaan enz. enz. jaar 1815 (1)
Wentholt Ludolf Reinier 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)
Wentholt Ludolf Reinier 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 en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Wentholt Ludolf Reinier 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)
Wentholt Ludolph Reinier , bij deze geeft Wentholt Pieter ten Behm Een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin
hij aan de Gouveneur van Friesland mededeeld dat is overleden zijn vader hiervoor genoemd jaar 1816 (3)
Wentholt Ludolph Reinier door zijn overlijden is zijn post vacant geworden en er moeten candidaten voorgedragen worden jaar
1816 (1)
Wentholt Ludolph Reinier---- Lambsma Simon wordt ontvanger i.p.v. de overleden Wentholt Ludolph Reinier te Harlingen jaar
1816 (1)
Wentholt Ludolph Reinier te Harlingen en Plantinga Johannes te Oudwoude zij worden gegecualificeerd tot de provisionele
waarneming in de functie als persepteurs enz. jaar 1814 (2)
Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en overgifte der cassa enz. van
de ontvangst van belastingen van Harlingen ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde Ontvanger der Belastingen
de heer Lambsma Simon dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S., Wentholt J. H?. de
weduwe en Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)
Wentholt N. en Boer de J. verzoekt in een door beide ondertekende brief voor een voorlopige concessie voor hun Stavorensche
Stoomboot Mij. voor de dienst tusschen Sneek en Stavoren enz. jaar 1866 e.v. (19)
Wentholt Pieter te Behm te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Wentholt Pieter te Behm vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met
functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)
Wentholt Pieter ten Behm (met handtekening) wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal
van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz.
jaar 1817 (4) dossier (18)
Wentholt Pieter ten Behm , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Wentholt Pieter ten Behm Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met vermelding
van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Wentholt Pieter ten Behm Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819
(4)
Wentholt Pieter ten Behm Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen enz. enz. en
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Wentholt Pieter ten Behm Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie
en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Wentholt Pieter Ten Behm 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 Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen
ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar 1841 (6)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
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Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal Jaar 1821 (3)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Wentholt Pieter ten Behm te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Heerenveen van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Wentholt Pieter ten Behm wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar
1818 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Wentholt Pieter ten Behm, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen
over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Wentholt Pieter ten Behm, te Heerenveen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar,
met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Wentholt Pieter ter Behm----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te
Leeuwarden met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Wentholt Pieter ter Behm hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks
te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding
van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Wentholt Pieter ter Behm wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks
om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier
(18)
Wentholt R. L. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat bhij vind dat er in Harlingen
vele huizen en vastigheden zijn waarover geen belasting betaald wordt enz. jaar 1815 (2)
Wentholt Rudolf Reinier---- Altena Johannes Petrus Epeus thans ontvanger te Ferwerd, zijn benoeming tot ontvanger der
belastingen te Harlingen i.p.v. de overl. Wentholt Ludolf Reinier en tot ontvanger te Ferwerd, benoemd Meijnet D. C. te
Amsterdam wonende, laatst 2e luitenant bij enz. enz. jaar 1816 (4)
Wentholt S.---- Nauta W. Ontvanger der Belastingen handgeschreven brieven met zijn handtekening ,er wordt in genoemd
Wentholt S. en Breursma Jentje Oeges, Boer te Scharnegoutum en Bruinsma Hitske S., Boer de Jacob A. deze laatste drie
moeten nog Oorlogsbelasting betalen, jaar 1818 (6)
Wentholt ten Behm Pieter , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Heerenveen die op den 1e dag van
het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Wentholt ten Pieter Jellema---- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de
weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz. de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter,
Huber Lambert Joh. , Dijkstra Gerben Jans, Fontein Freerk Jans (de weduwe), Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,
Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven)
jaar 1841 (6)
Wentzel Gerrit * 13-02-1806 Amsterdam, Hoornblazer 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 (4) dossier
(20)
Wentzelaar L. 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)
Wenzel Johan Gerard ----Brink ten Johan Gerard Wenzel onderwerp een conflict met de ontvanger jaar 1824 (5)
Weperen van Andries Jans---- Prakken A. B. (Albert Berends) Schout van de Gemeente Oosterwolde verzoekt om tijdens zijn
zijn afwezigheid Weperen van Andries Jans aan te stellen als zijn waarnemer enz. jaar 1814 (1)
Weperen van J. J., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan
het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren
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teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van
Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de
beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld
onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Weperen van Jan Andries , Erfgezeten te Oosterwolde, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Oosterwolde enz. enz. jaar 1822 (3)
Weperen van Jan Andries Erfgezetene te Oosterwolde Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Weperen van Jan Andries Erfgezetenen te Oosterwolde, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Oosterwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Weperen van K. A., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem
ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende
het in de vaart brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en
varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met
correspondentie daarover ook diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de
aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een
aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de
directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) ,
de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek
De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J.
Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,
Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S.
Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Weperen van L. J.---- Tiesinga P. J. Voorzitter en Weperen van L. J. secretaris van de Friesche Mij. van Landbouw afd.
Oosterwolde verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning om met een Motorboot in de
Compagnonsvaart (Appelscharstervaart) te mogen varen enz. enz. zoals vroeger Veen van der….? Beurtschipper op Leeuwarden
enz. enz. en de Beurtschipper Siegersma….? Varende van Donkerbroek op Groningen enz. enz. jaar 1911 (7)
Weperen van Meine, 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)
Weperen van S. Alb., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem
ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende
het in de vaart brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en
varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met
correspondentie daarover ook diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de
aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een
aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de
directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) ,
de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek
De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J.
Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,
Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S.
Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Wera Theresia---- Petri Johannes Jacobus * 10-10-1819 zoon van Petri Cornelis en Wera Theresia staat vermeld op een
document Nationale Militie Provincie Utrecht ligting 1839 een Algemeene Signalemants-Staat der nalatige Dienstpligtigen
welke moeten worden opgespoord een lijst met 9 kolommen met zijn Signalement zoals kleur haar, geboorteplaats enz. jaar
1839 (6)
Werder Andries Paulus, eerste stuurman op het Brikschip ’t Huis te Spijk thans in het huis van Correctie te Leeuwarden verzoekt
het bedrag van f. 500 als borgtogt betaald terug enz. jaar 1825 (2)
Werdiefrau Jacobus, geboren Ostende 1787 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of
bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook 8
kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn
verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
Werdijk H. wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat niet kan worden getreden in het verzoek
enz. jaar 1818 (1)
Werdt de Pieter * 15-01-1785 Schijndel wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817
(3)
Wereld van de Arie * 02-04-1791 Heenvliet 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)
Wereldsma Grietje---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie kosten
worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma Wijtze is op
grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het verzwijgen van
een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- verder een verklaring van de Burgemeester van de Stad
Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet dossier incl. de
rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van de
Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers en Melis Jan
Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber Janke
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Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum wonende
aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Wereldsma Pieter Klaas Petrus Klases 131 Dockum 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)
Wereldsma Pieter Klazes 6 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)
Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie kosten worden door de
Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma Wijtze is op grond van een
proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het verzwijgen van een vrouwelijke
werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- vwerder een verklaring van de Burgemeester van de Stad Dockum dat
Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet dossier incl. de rechtbankstukken waarin
ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van de Logementhouder Ekelkamp Marijke.
in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers en Melis Jan Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders
die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje,
Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging
enz. jaar 1841 (49)
Wereldsma Y. J. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D., Lubberts W.,
Kool C. A., Heringa A. J., Wereldsma Y. J. en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in het
geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en. hun afvaarturen later
te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4)
Weren Johannes te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie
betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar
1841 (2)
Werf v.d. W. M. Pel Rog en Korenmolenaar een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (2)
Werf v.d. Hartman , 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)
Werf v.d. Hendrik Koopman te Leeuwarden, Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent, Dossier met een brief
met zijn handtekening, jaar 1841 (20)
Werf v.d. Klaas naar Ned. Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Werf van der Jaute R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Werf van der Klaas, Oost Indie, 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)
Werf van der Sipke, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Werf van der Sjoerd S. te Bolsward, hij staat in een document der ingediende reclamatien op de Patent Kohieren jaar 1824 met
datum, verkeerde aanslag enz. enz. jaar 1824 (2)
Werf Jan Detle---- Feitzes Jochum er is bij hem nauwkeurig onderzoek gedaan bij hem naar de geboorteplaats van de bedelaars
Kolonist Jong de Maria maar dat er niets meer van hem is vernomen dan dat zij als kind van Groningen was vervoerd naar de
grootouders daar ongeveer 17 jaar gebleven was en opgevoed en daarna weggegaan en naderhand verkeerde zij te Amsterdam,
haar grootvader was Feitzes Jochum die voor ca. 14 jaren te Oosterend zoude overleden zijn en ook benaderd in Hoorn is Vries
de Jannetje weduwe van Weslofwerp Jan, maar Jong de Maria blijft in haar verlaring volharden dat zij te Harlingen is geboren
en haar moeder daar was aangekomen vanuit Maastricht en terwijlo haar moeder Vries de Jannetje is weduwe van Werf Jan
Detle nog te Hoorn woonachtig is enz. een uitgebreid dossier jaar 1840 (10)
Werf Joeke Tomes Rentenier, 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)
Werf Sake Jans van der, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben
platsgevonden een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele
onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar
Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche ,
Vogelzang Pieter Meinderts Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W.
Bode bij het Gemeentebestuur, Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat
onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en
Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder
Aalsum, Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd,
Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de
wacht jaar 1814 (5)
Werf v. der Bauke Schip de Jonge Buisman, jaar 1838

Werf v.d D. H. 10 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
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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)
Werf v.d. Ge….. W. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Werf v.d. Klaas naar Ned. Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Werf v.d. ….? de weduwe 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)
Werf v.d. A. de weduwe te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Werf v.d. A. J. de weduwe te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Werf v.d. A. S. te Oudeschoot hij tekend een brief ter ondersteuning van ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te
Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen
Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee
Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30
handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag
ondersteunen) jaar 1915 (17)
Werf v.d. A. S. te Oudeschoot Verklaart en tekent een verklaring dat Sjoerd Zandstra enz. Beurtschipper op de Twee
Gebroeders II, jaar 1915 (3)
Werf v.d. Abe G. , Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Werf v.d. Abe Gerben te Alkmaar, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Werf v.d. Abraham J. te Balk 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)
Werf v.d. Age R., Doopsgezind Leeraar 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)
Werf v.d. Anne ylkes de weduwe staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van
het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Werf v.d. Antje Jans 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)
Werf v.d. B. F. te Deersum 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)
Werf v.d. D.---- Plantinga P. Ontvanger te Sneek zal tijdens de vacantie van 14 dagen van de Ontvanger van Koudum Werf v.d.
D. deze vervangen enz. jaar 1839 (4)
Werf v.d. de weduwe te Veenwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus
Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Werf v.d. de weduwe te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Werf v.d. Dirk Hend. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Werf v.d. Dirk Willems, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Werf v.d. Doedele 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)
Werf v.d. Douwe 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)
Werf v.d. E. G. te Piaam 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 met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Werf v.d. E. G. te Piaam 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)
Werf v.d. E. te Tirns ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp: een aankondiging van
zijn Beurtdienst met zijn schip van Franeker naar Sneek , wat ook in een advertentie (3 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 en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L.
te Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek jaar 1880 (8)
Werf v.d. Eelke Jochems 14 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)
Werf v.d. Evert 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
Werf v.d. F. te Birdaard, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Werf v.d. Fedde B. de erven staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de
onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen
voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde
van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)
Werf v.d. Fredrik Jacobs Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Werf v.d. Fredrik Jacobs 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)
Werf v.d. G. A. Schuitmaker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Werf v.d. G. E. , 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)
Werf v.d. Gepkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)
Werf v.d. Gerben Abes, Scheepstimmerman te Britswerd met (22 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)
Werf v.d. Gerben Hanzes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Werf v.d. Gerrit E., Verwer 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)
Werf v.d. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Werf v.d. H. S. , Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk wat gaat over getuigenissen en
gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)
Werf v.d. H. 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)
Werf v.d. Hans IJgrams, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep
en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Werf v.d. Hendrik Izaaks 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 57
Werf v.d. Hendrik Z., 239 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)
Werf v.d. Herre D. Schuitmaker 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
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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)
Werf v.d. Hylke S., 38 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Werf v.d. Hylke S., 62 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)
Werf v.d. IJ. A. 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)
Werf v.d. IJ. A. 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)
Werf v.d. IJ. A. 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)
Werf v.d. J. A. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Werf v.d. J. D. 50 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)
Werf v.d. J. J. te Veenwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Werf v.d. J. te Veenwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Werf v.d. J. Y. voor geleverd IJzerwerk: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over
voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Werf v.d. J??, 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)
Werf v.d. Jacob Fredriks 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)
Werf v.d. Jacob ----Gorter Sietze Schipper te Sneek, Werf van der Jouke Schipper te Franeker en Werf van der Jacob Schipper te
Harlingen schrijven en ondertekenen een brief (2 stuks) aan de gedeputeerde Staten dat zij een boot in dienst hebben met de
naam “Stad Franeker” gesteld met de maten van enz. enz. tussen Harling en Sneek en van Harlingen op Leeuwarden En
verzoekt ook een vergunning te bekomen tot het Slepen van Schepen enz.enz. jaar 1891 (5)
Werf v.d. Jan S., 31 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)
Werf v.d. Jan S., 64 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Werf v.d. Jan, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen
die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Werf v.d. Jelle Jans, 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)
Werf v.d. Jochum 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)
Werf v.d. Joh’s R. Predikant 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)
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Werf v.d. Joh’s A. 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)
Werf v.d. Joh’s B., Doopsgezind Leeraar 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)
Werf v.d. Joh’s H. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld voor de Compagnie te Damwoude, Staat in een
document Specifique Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente Dantumawoude , dienst 1814 gedane
betalingen enz., jaar 1815 (3)
Werf v.d. Joh’s 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
Werf v.d. Johannes R.---- Bosma Gosse Karsten, Winkelier te Winsum, Onderwerp: dat hij lid is van het 9e batt. 3e Comp.
dienstdoende te Winzum en Baard maar dat hij bij de Doopsgezinde Gemeente te Baard nu als wettig leeraar is gekozen per 20
nov. en hij nu verzoekt enz. als bijlage een verklaring van Werf v.d. Johannes R. en Werf van der Age Reins leraren der
Doopsgezinden tot Baard jaar 1814 (3)
Werf v.d. Jouke ----Gorter Sietze Schipper te Sneek, Werf van der Jouke Schipper te Franeker en Werf van der Jacob Schipper
te Harlingen schrijven en ondertekenen een brief (2 stuks) aan de gedeputeerde Staten dat zij een boot in dienst hebben met de
naam “Stad Franeker” gesteld met de maten van enz. enz. tussen Harling en Sneek en van Harlingen op Leeuwarden En
verzoekt ook een vergunning te bekomen tot het Slepen van Schepen enz.enz. jaar 1891 (5)
Werf v.d. Jouke 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)
Werf v.d. Jouke te Stiens 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)
Werf v.d. Klaas naar Indie, Engeland 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)
Werf v.d. Klaas naar Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Werf v.d. Klaas naar Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Werf v.d. Klaas naar Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Werf v.d. Klaas naar Ned. Indie, 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)
Werf v.d. Lieuwe hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Werf v.d. Minne Bergum ScheepstimmermanDienst Bergum naar Leeuwarden Schip de Bergum, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar
1897 (5)
Werf v.d. Minne, Veen v.d. Andries en Kramer Benedictus Ondernemers van de Bergumer Stoombootdienst maken in een
advertentie beend de dienstregeling zal aanvangen 11 Juni van Bergum naar Groningen en van Bergum naar Leeuwarden ook
vermeld met de tarieven en vertrektijden enz. jaar 1897 (5)
Werf v.d. Oeble Jacobs te Luxwolde, Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens een
verschil in de aangifte belasting enz. enz. jaar 1824 (2)
Werf v.d. P. P. te Deinum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Werf v.d. Peter Johannes , 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)
Werf v.d. Pier Jans 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)
Werf v.d. Pieter Minnes te Kooten , Beurt en Veerdienst van Kooten naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)
Werf v.d. 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 1898 (2)
Werf v.d. S. & Zwart Sneek Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf v.d. S. & Zwart Sneek Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Werf v.d. S. & Zwart Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
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Werf v.d. S. J. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Werf v.d. S. 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)
Werf v.d. S. S. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Werf v.d. S. S. te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Werf v.d. S. te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
Werf v.d. Sipke Jakobs te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van
enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Werf v.d. Sjoerd 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)
Werf v.d. Sjouke T., 162 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)
Werf v.d. Symon J. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Werf v.d. Sytse Fredriks Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Werf v.d. Sytse Fredriks 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)
Werf v.d. Tjeerd S., 105 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Werf v.d. W. te Dockum wordt vermeld als schatter 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)
Werf v.d. Walle te Dockum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Werf v.d. Watze S. 6 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)
Werf v.d. Watze Sipkes 120 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Werf v.d. Wietse, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Werf van de Haaije Douwes---- Jorissen jacob wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm
in het Arrondissement Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. tot 1e Luitenant i.p.v Werf van de Haaije Douwes jaar 1815 (3)
Werf van de Jouk Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Werf van de Minne, 69 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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Werf van de S. H. benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke
Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Werf van den G. F. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste
gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon
bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Werf van der Izaak Sneek Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Werf van der JacobHarlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Werf van der L. Een gevangenen transport Schipper, Jaar 1824
Werf van der Minne Haaikes staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij
van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Werf van der , 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)
Werf van der ….? Chirurgijn Majoor wonendete Menaldum staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie
Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons
Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
Werf van der ….? de weduwe te Rohel zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Werf van der ….?---- Schut Maria zijn weduwe te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij
vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire
zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier
26)
Werf van der ….? Sneek Schip de Aurore, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Werf van der A. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Werf van der Abe G. te Alkmaar, 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)
Werf van der Abe Gerben 28 jaar wonende te Witmarsum, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de
betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Werf van der Abe Gerben Bergum Veldwachter te Bergum, jaar 1918 (3)
Werf van der Abe Gerben geb. Franeker wonende Alkmaar hij staat op een staat van voordracht tot benoeming van een
veldwachter voor Tietjerksteradeel, jaar 1916 (3)
Werf van der Abraham Jacobs hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat
een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te
doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus,
immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Werf van der Age staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Werf van der Age Reins---- Bosma Gosse Karsten, Winkelier te Winsum, Onderwerp: dat hij lid is van het 9e batt. 3e Comp.
dienstdoende te Winzum en Baard maar dat hij bij de Doopsgezinde Gemeente te Baard nu als wettig leeraar is gekozen per 20
nov. en hij nu verzoekt enz. als bijlage een verklaring van Werf v.d. Johannes R. en Werf van der Age Reins leraren der
Doopsgezinden tot Baard jaar 1814 (3)
Werf van der Age te Sneek 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) 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)
Werf van der Alle Annes * 1805 IJlst staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij
niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en
Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz.
jaar 1840 (6)
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Werf van der Allert Allerts, bediende op het Blokhuis te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij
verzoekt om ontslag en stelt voor als waarnemer Woude Jan Paulus van Oldeberkoop en Frits Matthijs van Leeuwarden verder
een brief ondertekend door Willinge Albert Vrederegter canton Oldeberkoop die schrijft dat Woude Jan Paulus te Oldeberkoop
geboren uit Brave ouders van wie hij een deugzaam Christelijke opvoeding heeft ontvangen enz. enz. jaar 1814 (3)
Werf van der Anne---- Werf van der Siebren Annes * 28-10-1798 zoon van Werf van der Anne en Siebrens Goutjen staat
vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie
voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van het schip de Jacoba Catharina met als capitein Niehof Mike Entes enz. jaar
1817 (4)
Werf van der Antje Jans een verzoek tot vrijlating , aangehouden ter zake Bedelarij, behoort op den 17 oktober 1838 uit
Heerenveen in de gestichten der Maatschappij der Weldadigheid is aangekomen enz. jaar 1839 (6)
Werf van der Arie, 757 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)
Werf van der Arjen, 186 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)
Werf van der Atte, 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)
Werf van der Auke Annes komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Werf van der Auke Annes 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)
Werf van der Auke D. 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)
Werf van der B. F. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke
Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij wegens de
achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834 (6)
Werf van der B. Harlingen Schipper, jaar 1838

Werf van der Bauke Beurtschipper Verongelukt October 1838, jaar 1839
Werf van der Bauke Beurtschipper, jaar 1838

Werf van der Bauke Foppes Harlingen-Asd. Veerschipper, jaar 1837
Werf van der Bauke Schipper, jaar 1838

Werf van der Baukje kind van vader niet genoemd en moeder Werf van der Hendrika, 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)
Werf van der Bernardus, 815 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)
Werf van der C. 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 Haske in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Werf van der Catharina D. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)
Werf van der Catharina---- Kuijper Egbert zoon van Kuijper Egbert Jacobs en Werf van der Catharina beide reeds overleden is is
opgezonden naar het Etablissement der Maatschappij te Veenhuizen een staat met 9 kolommen en zijn gegevens enz. jaar 1839
(4)
Werf van der D. Ontvanger te Koudum een request jaar 1841 (2)
Werf van der D. H. ----Schotanus E. (of L.) J. en Werf van der D. H. er worden 2 commieszen toegevoegd ad interim tot aan de
invoering van het nieuw enz. jaar 1816 (1)
Werf van der D. H.---- Seth C. en Atsma R. H. en Werf van der D. H. betreft de terugvordering wegens tractement over de jare
1810, met uitzondering van de reeds overl. Blom W.enz. enz. jaar 1817 (3)
Werf van der D. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
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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)
Werf van der D. 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)
Werf van der D.---- Oosterhoff Johannes Hanzes in de Knype van beroep Bakker hij is bekeurd door de commiesen Zeilmaker J.
en Werf van der D. bij proces verbaal van den 17e juni 1824 wegens vervoer van Tarwe en Roggenmeel, zonder gedektb te zijn
en is een transactie aangegaan voor een somma van enz. jaar 1825 (3)
Werf van der D. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes
en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft
om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren
en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te
Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de
Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Werf van der de weduwe 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 (4)
Werf van der Dieuwke Annes te Workum bij vonnis van de regtbank van 28 maart j.l. veroordeeld tot ene geldboete van 60
gulden enz. jaar 1839 (2)
Werf van der Dooije, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Werf van der Douwe , Commies der belastingen hij moet waarnemen het kantoor wegens afwezigheid van zijn chef de
ontvanger Jongstra F. A. van 9 tot 19 augustus ook van Jongstra F. A. handgeschreven brief met handtekening enz enz. jaar
1823 (4)
Werf van der Douwe G. 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)
Werf van der Douwe Gerbens , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen, hij wordt voorgedragen voor deze functie enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in
Friesland. (48)
Werf van der Douwe Gerbens van beroep Landbouwer te Workum is Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het
Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz. jaar 1841 (8)
Werf van der Douwe---- Jongstra ….? Van beroep Ontvanger verzoekt verlof voor 10 dagen en zijn plaatsvervanger zal zijn
Werf van der Douwe, commies der belastingen enz. jaar 1823 (2
Werf van der Douwe---- Preyers H. van beroep Commies 1e Klasse te Oldeboorn hij is op de 2e februari overleden er wordt
voor deze vacante functie voorgedragen Werf van der Douwe oud 29 jaar en ongehuwd Commies te Heerenveen , Jungst O. F.
26 jaar ongehuwd, thans waker te Harlingen en Bouwmeester Hendrik 34 jaar gehuwd thans Klerk te Heerenveen , Jansen
Gijsbert 40 jaar oud en Gehuwd wonende te Harlingen en Ulberg Hans 40 jaar , gehuwd en zonder bestaan te Leeuwarden jaar
1821 (4)
Werf van der Douwe te Heerenveen , een verzoekschrift om geplaatst te worden bij de belastinginspectie met het advies van de
Gouveneur enz. jaar 1824 (3)
Werf van der Douwe------Hij is een van de kandidaten voor de post Controleur der Directe Belastingen te Dokkum voor de
aftredende Loon van Folkert Nicolaas met signalement, jaar 1824 (dossier 10)
Werf van der Durk 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)
Werf van der Durk Johannes Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.
jaar 1817 (3) dossier (6)
Werf van der Durk Johannes,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)
Werf van der E., 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)
Werf van der en Gorter en Co. een verleende vergunning (Wit) tot Varen in Friesland met de “Concordia ” met het reglement
en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Werf van der F. S. Sneek Veerschipper aldaar , jaar 1837

Werf van der Freerk, 915, 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)
Werf van der G. E. hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of
diensen over het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J.,
Meulen van der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
Werf van der G. E. hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of
diensen over het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J.,
Meulen van der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
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Werf van der Gepke * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt
ontslag enz. jaar 1837 (8)
Werf van der Gepkje dochter van Werf van der Lolkje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz.jaar 1834 (9)
Werf van der Gerben Abes---- Eisma Jan Eises, Meilema Pieter Folkerts schipper te Bosum, Werf van der Gerben Abes, van
beroep Brievenopbrenger Kromwal onder Britswerd en Fopma Jan Foppes Schipper te Britswerd, Een antwoord op hun
verzoek dat hunne rekeningen enz. maar dat de Schout van Bozum niet ontschoten is maar dat enz. enz. jaar 1815 (1)
Werf van der Gerben D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Werf van der Gerrit Frederik Arbeider te Leeuwarden Onderwerp: zijn reuest dat hij verzoekt een maandelijkse inhouding op het
tractement van de commies en scheepsmeter Du Pied J. Ter bekoming van zijn practensie van f. 110.= de schuld die hij in
gebreke blijft te voldoen enz. Jaar 1825 (4)
Werf van der Gerrit Simons te Idaarderadeel 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)
Werf van der Gerrit Sytzes Veenwouden Veerschipper op het Veer te Valon vermeld in een document Staat houdende opgave
van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8)
Werf van der Gosse Alberts, Fuselier der Nationale garde, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Werf van der H. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een
stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij
allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)
Werf van der H. J. te Apeldoorn hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het
verbeteren van zijn uitweg i.v.m. met het ophogen van den rijksstraatweg bij de Blesbrug onder Wolvega bij zijn eigendom
kadastraal bkend onder enz. enz met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk) enz.
jaar 1915 (10)
Werf van der H. Kleermaker van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Werf van der Haantje Hartman staat vermeld op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie
Vriesland , 3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn
van de bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4)
Werf van der Hans IJgrams? (Giliams?), ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 handtekeningen van inwoners van
Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Werf van der Hans Ygram Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen ,
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Werf van der Haring Elerts---- Kromhout van der Meer Sake Gerbens is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de
pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de Scharsterbrug,
gelegen over het vaarwater de Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Werf van der Pieter Elerts en Werf van
der Haring Elerts ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan
onder het document enz. jaar 1877 (6)
Werf van der Harmen, 451 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)
Werf van der Hartman , 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)
Werf van der Hartman hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Werf van der Hartman, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Werf van der Hendrik Gerbens, verzoek geplaats te worden in de Pistole door het aan hen opgelegde detentie enz. jaar 1824 (6)
Werf van der Hendrik Gerrits te Joure de 14e dezer ontslagen uit detentie van 1 jaar wegens diefstal enz. , 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)
Werf van der hendrik H. Koopman en Commissionair te Bolsward wonende 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 (19)
Werf van der Hendrik H. van beroep Afslager, Schattter van Roerende en Onroerende Goederen wonende te Bolsward 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 (21)
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Werf van der Hendrik Koopman te Bolsward----- Huizinga Auke Jans; betreft het benoemen van een rijksschatter der
belastingen, komen ook in voor Alta Pier D., Werf van der Hendrik Koopman te Bolsward, met hun handtekeningen en
Kingma Marten, jaar 1841 (9)
Werf van der Hendrik Z. , 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)
Werf van der Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Werf van der Hendrika, 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)
Werf van der Hendrikje R. , 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)
Werf van der Hylke S. 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)
Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp: een aankondiging van zijn Beurtdienst met zijn
schip van Franeker naar Sneek , wat ook in een advertentie (3 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 en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. te Oosterlittens,
Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek jaar 1880 (8)
Werf van der IJsbrand, 440 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)
Werf van der IJzaak,---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle
schippers van beroep maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen en in advertentie’s (2 stuks aanwezig
in het dossier en 2 aanplakbiljetten) tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz. tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld o.a. te Dronrijp bij
Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10)
Werf van der Isaak 20 jaar hij wordt voorgedragen voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Dokkum i.p.v. Slooten van A.
die tot Notaris is benoemd. Jaar 1818 (4)
Werf van der J. & zn. Kollum Schip de Eendracht jaar 1917
Werf van der J. & zn. Kollum Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Werf van der J. Az. Dokkum Schip de Anna , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Werf van der J. Dokkum Schip de Anna , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Werf van der J. Harlingen Mede eigenaar van het schip de Stad Franeker, jaar 1891 (5) (Dossier14)
Werf van der J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Werf van der J. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Werf van der J. J. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Werf van der J. Y. , wegens geleverd IJzerwerk enz. in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hiauw over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Werf van der Jacob kondigt een vrachtdienst aan met zijn Veerschip ingericht voor vervoer van Goederen, ingaande 30 Maart
1911 van Kollum naar Leeuwarden v.v. tevens een Avertentie met Dienstregeling en Tarief voor de goederen enz. en met
opheffing van de bestaande veerdienst enz. jaar 1911 (5)
Werf van der Jacob kondigt in een door hem geschreven en getekende brief aan een veerdienst aan met zijn Veerschip
ingericht voor vervoer van Goederen, ingaande 12 Juli 1906 van Leeuwarden naar Kollum v.v. zal varen, ook een advertentie
met Dienstregeling en Tarief voor de goederen enz. jaar 1906 (4)
Werf van der Jacob---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der Yzaak te Franeker, Werf van der Jouke, Werf van der Jacob te
Harlingen ingezonden stukken betreffende het in de vaart brengen eener stoomboot dienst van Sneek op Makkum in een
handgeschreven brief met de handtekening van genoemden, ook de dienstregeling en tarieven enz. enz. Schip de Aurora jaar
1884 (6)
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
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Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Werf van der Jacob Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Werf van der Jacob Kollum Veerdienst Kollum Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties , jaar 1906
Werf van der Jacob Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Werf van der Jacob Sneek Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Werf van der Jacob Sneek Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Werf van der Jacob te Harlingen, 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)
Werf van der Jacob te Sneek en Scheepstra Anne Veerschippers van Sneek op Harlingen visa versa. Onderwerp: Er zal elken
dag uitgenomen des zondags en Dinsdagen een Beurtschip varen van Harlingen naar Sneek enz. enz. jaar 1844 (3)
Werf van der Jacob Y voor geleverde keukengereedschappen aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de
schout van Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering
der Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Werf van der Jacob, 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)
Werf van der Jacob,---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle
schippers van beroep maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen en in advertentie’s (2 stuks aanwezig
in het dossier en 2 aanplakbiljetten) tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz. tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld o.a. te Dronrijp bij
Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10)
Werf van der Jacobus, 416 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)
Werf van der Jan Derks 366 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)
Werf van der Jan Fransens oud 21 jaren flankeur bij de 1ep. Van het 1e Balaillon 8ste afd. Nationale Infanterie tahans met
verlof Kastmakersknecht te Dokkum enz. en hij wegens mishandeling enz. is gevangen gezet in het huis van correctie te enz.
enz. jaar 1825 (3)
Werf van der Jan---- Goslings O. (Oege) Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Werf van der Jan op de Fransche grenzen door de Marechaussee
gearresteerd als Deserteur enz. jaar 1817 (1)
Werf van der Jan IJsbrands hem wordt het werk van de aanbesteding alle Timmer en Metzelwerken tot het kanaal van Dockum
naar Strobos en het Kolonelsdiep niet gegund aangezien uit het rapport van de Ingenieur en Chef Karsten J. W. is gebleken dat
hij wel aan de eisen voldoet is het werk hem alsnog gegund enz. jaar 1816 (1)
Werf van der Jan Pieters te Bolsward 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)
Werf van der Jan S. 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)
Werf van der Jan Sakes---- Assen van J. schout van de Gemeente Ee schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat op 17 juni des avonds 10 uren bij hem vervoegde de persoon uitgevende voor een Wachtmeester met de naam
Rietveld Jan Alberts en vertoon de mij de hier bijgaande order getekend door de Luitenant Colonel Gallieres de N. C. bij het 3e
regiment Dragonders (is aanwezig) om te arresteren de persoon van Werf van der Jan Sakes in dienst bij het 3e regiment
Dragonders en gedeserteerd, die hij hier reeds alhier te Veenwouden gevonden had en de Schout vond dat hij niet mocht
weigeren enz. enz. en gaf de wachtmeester de Veldwachter en nog 5 man van de Landstorm mee enz. en hem een nachtverblijf
in de Herberg Altena gegeven verder een heel verhaal over dat de Wachtmeester gen vertrouwen in de meegegeven mannen had
en van der Werf als Deserteur beschouwd moet worden enz. ook wordt de naam Mulslegel Theodis Jacob bij het bij het 3e
regiment Dragonders genoemd jaar 1814 (5)
Werf van der Jan Sakes woonachtig te Ee en Mulhleger Theodurus Jacobs uit de gemeente Rinsumageest verzoeken vrijstelling
van de Militie in het document de reden waarom enz. jaar 1814 (2)
Werf 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 jaar1915 (3)
Werf van der Jan, 438 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen
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van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen,
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Werf van der Jetze staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Werf van der Jitske 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)
Werf van der Joachim, 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)
Werf van der Joh. David , Kastelein te Bakhuizen , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien
aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)
dossier 12
Werf van der Johannes Davids, Kastelein te Bakhuizen , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz.
jaar 1814 (4) dossier 12
Werf van der Johannes Hartman Inspecteur der Gebouwen van de Hogen School 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)
Werf van der Johannes, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van
de Gemeente 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)
Werf van der Jouke---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der Yzaak te Franeker, Werf van der Jouke, Werf van der Jacob te
Harlingen ingezonden stukken betreffende het in de vaart brengen eener stoomboot dienst van Sneek op Makkum in een
handgeschreven brief met de handtekening van genoemden, ook de dienstregeling en tarieven enz. enz. jaar 1884 (6)
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Werf van der Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Werf van der Jouke---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij
Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in
de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen zonder
onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk
enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob
Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was
getekend door: Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders, Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart
J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D.,
Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)
Werf van der Jouke Ruurds van beroep Huisman onder Stiens geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een notariële akte
van de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. die ook ondertekend, dat hij ten tijde toen Delfzijl door de Fransen nog enz. op
requeste van de Porte M. J. (Meindert Jans) van een zwaar geweer aan de heer Beekkerk Haye te Leeuwarden heeft opgebracht
en verzoekt nu betaling enz. jaar 1816 (2)
Werf van der Jouke Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Werf van der Jouke Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Werf van der Jouke Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Werf van der Jouke Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Werf van der Jouke te Franeker, 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)
Werf van der Jouke,---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle
schippers van beroep maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen en in advertentie’s (2 stuks aanwezig
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in het dossier en 2 aanplakbiljetten) tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz. tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld o.a. te Dronrijp bij
Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10)
Werf van der Joute, 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)
Werf van der Joute, 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)
Werf van der K. Wommels Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Werf van der Klaas Johannes ---- Tjepkema P. A. (Pieter Alles) Maire van Oostermeer verzoekt ontslag omdat hij vind dat hij
op zijn post is gehoond door het schuim des volks en dat dat de wijste en yverigste vrienden van het doorluchtige huis van
Oranje zig hebben onttrokken aan deze opstand enz. enz. en de aanleggers die hier bedoeld worden zijn: Bosma Jan Tietes,
Wijngaarden Gerben Klazes, Bonnema Alle Wolters, Beyma Teye Eltes, Cramer Cornelis Piers en Werf van der Klaas Johannes
en de boden welke het hebben rondgezegd zijn Meeter E. A en Vries de Gerben Roels enz. jaar 1813 (2)
Werf van der Klaas naar Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Werf van der Klaas Siebrens, 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)
Werf van der Klara Klases, 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)
Werf van der Leeuwke Scharnegoutum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Werf van der Lolkje Pieters , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (9)
Werf van der Lolkjen Gerbens ---- Veldman Pieter Rinses , Landbouwer in het Workumer veld onder de stad Workum dat hij bij
zijn huisvrouw Werf van der Lolkjen Gerbens oud 31 jaren in de echt heeft verwekt 6 kinderen en zijn vrouw weer op het
uiterste zwanger is en mogte het een zoon zijn dan verzoekt hij aan de koning enz. enz. tevens een brief dat het een dochter is
geworden enz. jaar 1823 (3)
Werf van der Lolkjen Gerbens ---- Veldman Pieter Rinses , Landbouwer in het Workumer veld onder de stad Workum dat hij bij
zijn huisvrouw Werf van der Lolkjen Gerbens oud 31 jaren in de echt heeft verwekt 6 kinderen en zijn vrouw weer op het
uiterste zwanger is en mogte het een zoon zijn dan verzoekt hij aan de koning enz. enz. tevens een brief dat het een dochter is
geworden enz. jaar 1823 (3)
Werf van der M & Kramer B. J. beide te Bergum een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de
“Veehandel II “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (1)
Werf van der M. en Feenstra Roelof zij hebben zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Werf van der M. M. Schip de Veehandel II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Werf van der M. Suameer / Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Werf van der M. W. betaald wegens gronpacht van zijn huizing aan ’t vallaat onder Oostzum, Mey 1807, 1808, 1809, 1810 en
1811 en wel f. 7-10, hij komt voor op de Staat der Districts Kas enz. gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den
laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Werf van der Marten van berep Winkelier, Kroeghouder 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 (27)
Werf van der Melis W. , hij komt voor op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als
Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en
met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Werf van der Mello Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met
diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Werf van der naar Ned. Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Werf van der Olse J. 16 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van
Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt.
Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Werf van der P. A. te Boxum te Boxum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Werf van der P. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen
en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de
huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4)
dossier (13)
Werf van der Petrus Joh’s, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
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Werf van der Pieter Elerts---- Kromhout van der Meer Sake Gerbens is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de
pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de Scharsterbrug,
gelegen over het vaarwater de Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Werf van der Pieter Elerts en Werf van
der Haring Elerts ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan
onder het document enz. jaar 1877 (6)
Werf van der Pieter gaat naar de Middelandse zee, 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 1898 (2)
Werf van der Pieter Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Werf van der Pieter Joh’s * Oostermeer 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)
Werf van der Pieter Joh’s plaatsvervanger van Wieringa Atze Wiebrens staat vermeld op een lijst van personen welke tot de
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van
Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
Werf van der Pieter Johannes 705 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)
Werf van der Pieter Johannes komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Werf van der Pieter te Sneek ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Werf van der Pieter wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat.
Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz.
jaar 1841 (3)
Werf van der Pieter Zeemilitie vertrekt naar Engeland, 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)
Werf van der Pieter, Fuselier 18e afdeeling infanterie * 22-06-1812 Gouda, 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)
Werf van der 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 1899 (2)
Werf van der 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 1898 (2)
Werf van der Pietje, 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)
Werf van der Pijeter, 1e Reg. Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Werf van der R. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Werf van der R. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der R. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Werf van der R. Pastoor der R. K. gemeente te Roodhuis onder Oosterend over 1839 ontvangt hij f. 300 wegens gemis aan
landelijke bezoldiging enz. jaar 1840 (2)
Werf van der Rink D. 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)
Werf van der Ruurd J. te Stiens 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)
Werf van der Ruurd Jentjes 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)
Werf van der Ruurd Jentjes 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)
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Werf van der Ruurd Joutes 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)
Werf van der Ruurd Joutes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Werf van der Ruurd, 777 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)
Werf van der S. Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Werf van der S. & Zwart Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf van der S. & Zwart Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Werf van der S. & Zwart Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Werf van der S. H., Lootsma J. A (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis dezer
Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik,
Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in
tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts)
voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2)
Werf van der S. 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)
Werf van der S. Sneek Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. Sneek Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Werf van der S. Sneek Schip de jerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Werf van der S. Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Werf van der S. Sneek Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. Sneek Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Werf van der S. Sneek Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Werf van der S. Sneek Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Werf van der S. te Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Werf van der Sake J. op de Streek onder Aalzum wegens huur van een lokaal enz, Hij wordt betaald uit de post voor
onvoorziene uitgave van Aalsum voor geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)
Werf van der Sake Jans Schuitemaker, jaar 1814 (4)
Werf van der Sible Sjoerds Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Werf van der Siebren Annes * 28-10-1798 zoon van Werf van der Anne en Siebrens Goutjen staat vermeld op een Nominative
Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend aan boord van het schip de Jacoba Catharina met als capitein Niehof Mike Entes enz. jaar 1817 (4)
Werf van der Sierd F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
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Werf van der Siete, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Werf van der Sietse, 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)
Werf van der Sij…? H. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den
heer Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen van het Haven, Vuur en Baken geld te
Stavoren lopende van den 1e mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4)
Werf van der Sijbren K. 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)
Werf van der Sipke Jacobs, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters,
Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende
de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (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)
Werf van der Sipke Jacobs, Mr. Scheepstimmerman, Huis 49, 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)
Werf van der Sipke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Werf van der Steffen Gorredijk Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf van der Steffen Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf van der Steffen Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf van der Steffen Gorredijk Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf van der Steffen Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Werf van der T. P. 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)
Werf van der T. S. Sneek Veerschipper, jaar 1837

Werf van der T. Sneek Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Werf van der Tijs Douwes. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en
tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest
van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de
Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken
enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (45)
Werf van der Tjeerd, 398 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)
Werf van der W. M. Korenmolenaar te Oostrum, onderwerp; het bewaren en vervoeren en uitstorten van Gerst in hokken
separaat van zijn molen enz, jaar 1824 (4)
Werf van der Walle---- Koudum, Onderwerp: dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord
Noordwesten vergezeld met bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.
dat de Executuur Hemminga enz. enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias , en dat hij
direct naar de toren is gegaan enz. enz. gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter, Zaagsma Gosse Sjoerds
van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd, Dam ten Durk Doedes
Timmermansknegt, die met Quarre Rein Jeremias de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz. en dat
genoemden emmers en lantaarns verzamelden en dat Jaarsma G. W. de Assessor enz. en van Postma Lolke Lolkes van beroep
Schoenmaker en dat Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz. en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt
bij Aasma Joh
Werf van der Walle Melis---- Marcus Jacob Samuel hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie
maar dat hij niet te Dockum te vinden is en dat de persoon van Werf van der Walle Melis enz. en geruild heeft met Boorsma
Jacob Takes uit de Gemeente Ee enz. jaar 1814 (2)
Werf van der Walle Melis, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Werf van der Walle 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)
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Werf van der Watse Sipkes 423 is zijn volgnummer en Harlingen 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)
Werf van der Watze Sipkes 80 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)
Werf van der Wietse te Amsterdam 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)
Werf van der Wietse te Amsterdam, 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)
Werf van der Wietze Amsterdam Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter te Doniawerstal,
jaar 1918 (5)
Werf van der Wietze, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Werf van der Willem * Hemelum Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1919 (3)
Werf van der Wytze Yzaaks te Kollum , Beurt en Veerdienst van Kollum 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). (Vergunning sinds 29-03-1782)
Werf van der Y. W. Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Werf van der Y. W. Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Werf van der Y. W. Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Werf van der Y. W. te Franeker met zijn Sleepboot de “Friso” 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)
Werf van der Yzaak---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der Yzaak te Franeker, Werf van der Jouke, Werf van der Jacob te
Harlingen ingezonden stukken betreffende het in de vaart brengen eener stoomboot dienst van Sneek op Makkum in een
handgeschreven brief met de handtekening van genoemden, ook de dienstregeling en tarieven enz. enz. jaar 1884 (6)
Werf van der Yzaak H. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Werf van der Yzaak Sneek Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Werf van der Yzaak Sneek Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Werf van der Yzak Wytzes te Franeker, 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)
Werf van der, Gorter & Co, Concordia I., staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat
er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Werf van der, Gorter & Co, te Harlingen, Concordia I., staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is
ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen
een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Werf van dewr Eelke Jochems 420 Dockum 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)
Werf van Heslinga van der Auke---- Koopal Renze het betreft het eerder vermelde proces verbaal en dat het tijd wordt
diergelijke onrustbarende daden te stuiten en dat de regtbank in de slapheid waarmede soortgelijke daden worden gestraft er
herhaling plaats vindt en de straffen maanden worden uitgesteld in zoodanig geval verkeerd ook Werf van Heslinga van der
Auke te Sneek enz. jaar 1840 (4)
Werf vc.d. Jacob Fredriks Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Werff v.d. D. 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)
Werff v.d. Douwe B. , 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)
Werff v.d. H. T. 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 met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Werff v.d. Hendrik B. , 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)
Werff v.d. J. A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Werff v.d. J. B. , Zeemilitie naar Spanje hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Werff v.d. J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Werff v.d. Johannes heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een plaats agter ’t Vliet daar de Houtmolen op staat en een
stukje grond aldaar, 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.
Werff v.d. Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60 wegens schadevergoeding van een paard ten dienste
van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Werff v.d. S. H. ---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)
van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van
voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt
genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H. en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta
G. A., Meinesz J. beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de
Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R., Kooij J. E. en Okkes W. ?.
enz. jaar 1841 (21)
Werff v.d. S. H. hij ondertekend als lid van de Vroedschap der Stad Stavor een document betreffende ---- Wielstra Koert Eilerts,
hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft
doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en
hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam van Tinmmermansbaas maar enz. enz. Cornelis Pieter is wel een Grootschipper
maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz., Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een
winkelier in kruidenierswaren en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft
en hij daardoor enz. enz. jaar 1814
Werff v.d. S. H. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document, Pietersen H. R. hij ondertekend
samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest aan de Heer Commissaris in het
Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een
bijgaand document jaar 1814 (6)
Werff van de Anne Hijlkes---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie
kosten worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma
Wijtze is op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het
verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- vwerder een verklaring van de
Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet
dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van
de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers en Melis Jan
Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber Janke
Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum wonende
aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Werff van den Sijbren Sipkes Koren en Pelmolenaar te Dronrijp dat hij den 4e juni 1836 houdende verzoek voor Royement
heeft een Borgtogt voor eene zodanige boete van f. 200.= ook aanwezig een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (9)
Werff van der ….?---- Veltman J. R. K. Pastoor , die 20 december j.l. is overleden, hij was R.K. Geestelijke in de
Gevangenissen en gelijk de andere diensten bij de kerk zal de heer Cappellaan Werff van der wordt ook genoemd Kirch
Everhardus die voorgedragen wordt voor de functie jaar 1821 (1)
Werff van der Alle,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)
Werff van der Auke Jans te Dokkum staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden
wegens het plaatsen van bakens langs de Geul van het vaarwater de EIJDE EE ten westen van Bergumerdam Gem.
Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz. jaar 1862 (9)
Werff van der Auke Jans te Dokkum staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden
wegens het plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van
inschrijving enz. jaar 1865 (9)
Werff van der Berend Alberts te Veenwouden staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en
voorwaarden wegens het plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg
van inschrijving enz. jaar 1865 (9)
Werff van der D. H.-- - -Haar van der B. , gewezen griffier van het Hof van Friesland , Onderwerp; dat hij in 1810 aan
ambtenaar een betaling wegens tractement betaling en teruggave aan Seth C., Atsma R. H., beide Stadswachtmeester te
Leeuwarden en Blom W. H. Stadsmajoor te Harlingen, Werff van der D. H. Stadsmajoor te Bolsward , enz. enz. jaar 1817 (3)
Werff van der Douwe Gosses---- Boomsma Jetze B. , Koopman te Harlingen ondertekend een request dat hij heeft bewijs
getekend door Tjallingii P. Z. en de voormalige commandant Orie N. dat hij in de Nationale Garde heeft gediend als Supplee
voor Werff van der Douwe Gosses bij de Blokkade van Delfzijl en zig als een braaf man heeft gedragen en dat hij nu als schutter
in de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)
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Werff van der gerrit Frederiks arbeider te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt dat de
scheepsmeter Dupied Jacobus endelijk eens zijn schuld voldoet aders wil hij beslag laten leggen op zijn salaris etc. etc. jaar 1824
(3)
Werff van der H. P. Scheepstimmerman te Drachten verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met
een door hem gemaakt Motorbootje te mogen varen (zonder Stoom) van af zijn Werff tot door de sluis en Buitenverlaat te
Drachten en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1911 (7)
Werff van der Hans IJgrams Boterkoper 63 jaar---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant
te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement
ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong
de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo
Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H.
en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma
Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H.
Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van
verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes,
Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts
Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks
Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders
Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Werff van der Hans IJgrams moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Werff van der Hendrik Isaac, Notais Klerk te Dokkum , hij staat in een document als voorgedragen zetter der belastingen over
1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)
Werff van der Hendrik Zacharias 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)
Werff van der Isaac ---- 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)
Werff van der Isaac Hendriks, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte
ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)
Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt, staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland het betreft Aangifte Biljet wegens het Patentregt voor het
jaar 1840/1841 hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen ook een door hem geschreven en
ondertekende brief in het dossier enz. jaar 1841 (16)
Werff van der Isaak Hendriks---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie
kosten worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma
Wijtze is op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het
verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- vwerder een verklaring van de
Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet
dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van
de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers en Melis Jan
Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber Janke
Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum wonende
aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Werff van der J. H. Harlingen Schipper op de Twee gebroeders, jaar 1837

Werff van der J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Werff van der J. Jacobs---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en
beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier
aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J.
Apotheker, Dreide van der Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen
J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van
N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Werff van der J.H. Harlingen Schip de Twee Gebroeders, jaar 1837
Werff van der J.H. Harlingen Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1837
Werff van der Jacob Y. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten
en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz.
jaar 1814 (8)
Werff van der Jan Aelberth Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar
1879 (6)
Werff van der Jan te Dokkum, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (voorblad), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (4)
Werff van der Jan, hij komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
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Werff van der Jan, 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)
Werff van der Jan, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Werff van der Joachim Bernard , Zeemilitie naar Java, 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)
Werff van der Joachim Bernard naar Oost Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Werff van der Joachim naar Bilbao, 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)
Werff van der K. A. nr. 209 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)
Werff van der M. M. Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Werff van der M. W. te dokkum wordt vermeld in een document Lijst van verzonden stukken enz. betreffende verschuldigde
Leges en Zegelgelden enz. jaar 1841 (4)
Werff van der Pieter te Ternaard; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Werff van der 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 1897 (2)
Werff van der 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 1898 (2)
Werff van der Pietje Hendriks 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)
Werff van der R. Kapelaan de uitbetaling der wedde van hem is verricht wegens het optreden als geestelijke in de gevangenis te
Leeuwarden, en ook het tracytement van de reeds overleden pastoor Veltman maar dat er geen tijd was om dit enz. enz. jaar
1821 (3)
Werff van der S. hij wordt benoemd tot Gemeenteveldwachter van Schiermonnikoog als teller van de negende algemeene
tienjaarlijkse volkstelling enz. enz. jaar 1809 (2)
Werff van der S. IJ---- Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa
gedrukt door Werff van der S. IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7)
Werff van der W. M. te Dockum wordt vermeld als schatter 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)
Werff van der Walle staat in een document Controle Dockum 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)
Werff van Zuidland van der Adriaan , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de
voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie
Zuid Holland jaar 1819 (4)
Werffers van der ….?---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en
beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier
aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J.
Apotheker, Dreide van der Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen
J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van
N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Weringh van Jacobus, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Werkendam, 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)
Werkhoven A. geboren Kuipers 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)
Werkhoven Catrinus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Werkhoven Dirk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Werkhoven J. K. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
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Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Werkhoven J. K. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Werkhoven Johannes Jorinus, Jager 2e bataillon Jagers * 22-03-1809 Voorschoten, 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)
Werkhoven Johannes Kalzes te Berlikum tegen hem is een proces verbaal opgemaakt, het betreft zijn gefailleerden boedel enz.
jaar 1841 (3)
Werkhoven Johs 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)
Werkhoven Klaas Johannes hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier betreffende Jong de
Jeb Douwes Kooltje en Veldwagter te Witmarssum enz. jaar 1825 (15)
Werkhoven Klaas Johannes te Berlikum 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)
Werkhoven Klaas Johannes,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Berlikum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Werkhoven(?) Klaas Johannes te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Werkhoven, 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)
Werkman Durk, 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)
Werkman Fedde Jans Korenmolenaar op de Molen de Hoop te Kortezwaag beklaagd zig over de willekeurige handelingen van
de ambtenaren van Langezwaag en Gorredijk betreffende hem enz. met een handgeschreven brief met zijn handtekening, , jaar
1841 (38)
Werkman Fokke, 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
Werkman Fokke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Werkman J. H. ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen
hun handtekening. Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E., Werkman J. H. en Boing G.
J., Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)
Werkman Lieuwe Teekes 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)
Werkman S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van
parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en
drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Werkman W. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op
het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Werksma Hendrik Pieters te Leeuwarderadeel gestationeerd te Venlo, Plaatsvervanger met Groot verlof. Jaar 1841 (2
Werksman Gurbe, 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)
Werkstra Dirk J. W. Hallum Schipper op de Vlieger vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Werkstra W. de weduwe te Hallum met haar Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Werkstra W. de weduwe te Hallum met haar Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Werkstra W. de weduwe te Hallum met haar Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Werkstra W. de weduwe te Hallum met haar Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Werldsma B. K, Dossier Armvoogdij met o.a. een handgeschreven brief met Handtekening van Sjoukje Ritsma, huisvrouw
van B. K. Werldsma te Dokkum, jaar 1841 (5)
Werlé Moris A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des
extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la
guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré
renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
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..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des
Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de aanvragers?
En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig
kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van
aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van
gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het
Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als
authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en
Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud
getekend is. jaar 1817 (5)
Werlein Gerhardus 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)
Werlijn Johannes, 156 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Werlijn Johannes, 267 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)
Werman C. L. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout
van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der
Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met
twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm
alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te
Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Werming H. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en
schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar
1814 (8)
Wermink J. P. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Werndly J. A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Werneke & Zn. te Assen 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)
Werneke A. Cz. Te Assen 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)
Werner 1e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon L.H. N: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)
Werner 2e Luitenant bij het L. M. No. 8 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)
Werner Chirurgijn bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet
1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni
1815 enz jaar 1815 (5)
Werner Hendrik Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Werner Johannes, Handgeschreven brief van de Kroeghouder Weduwe Johannes Werner te Leeuwarden, jaar 1840
Werner Joseph, 114 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)
Werner Joseph, 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
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verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Werninck Johannes Petrus Predikant te Oudenhoorn de Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Harlingen heeft aan hem het
beroep van Predikant opgedragen en is door hem in november reeds aangenomen enz. jaar 1814 (3)
Wernink L. W. te Bathmen, 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)
Wernink Warmold in leven gehuwd met Rosema Margaretha , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als
reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en
Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Wernon Hubertus Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te ’s-Hertogenbosch. Gepensioneerd geweermaker Overleden te
Makassar 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Werps Jan Hermanus Veldwachter te Nijehaske 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)
Werps Johannes Bernardus Aengwirden Politiebeambte, jaar 1839
Werps Johannes Bernardus Politiebeambte, jaar 1837
Werstraeten van F. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn
request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (10)
Wert van de Johannes Franciscus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wertharpe Th. Rotterdam Kapitein op de Queen Adelaide, jaar 1840
Werthma ….? Ameland Kapitein op de Henrietta 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 1875 (2)
Werthmann Michael Geb. Brunswijk, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 5-2-1837 Overleden te Koempoelang ,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Werths 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)
Werven van Dirk, 8 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)
Wervers W. S. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Wesbonk D. Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen 10/858), D.
Wesbonk en zijn Twee broeders Symon en Jan, jaar 1841 (4)
Wesbonk Jan---- Wesbonk D. Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen
10/858), D. Wesbonk en zijn Twee broeders Symon en Jan, jaar 1841 (4)
Wesbonk Wesbonk---- Wesbonk D. Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke
belastingen 10/858), D. Wesbonk en zijn Twee broeders Symon en Jan, jaar 1841 (4)
Wesel van J. en zoon de weduwe vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Wesele Scholten van, de Burgemeester laat weten in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat voornoemde kan logeren bij Wierdsma Theod. Kl. Vrederegter van het Canton Leeuwarden no. 1 enz. jaar 1814 (1)
Wesholt A. te Sexbierum wordt vermeld als schatter 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 Minnertsga Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Weslofwerp Jan---- Feitzes Jochum er is bij hem nauwkeurig onderzoek gedaan bij hem naar de geboorteplaats van de bedelaars
Kolonist Jong de Maria maar dat er niets meer van hem is vernomen dan dat zij als kind van Groningen was vervoerd naar de
grootouders daar ongeveer 17 jaar gebleven was en opgevoed en daarna weggegaan en naderhand verkeerde zij te Amsterdam,
haar grootvader was Feitzes Jochum die voor ca. 14 jaren te Oosterend zoude overleden zijn en ook benaderd in Hoorn is Vries
de Jannetje weduwe van Weslofwerp Jan, maar Jong de Maria blijft in haar verlaring volharden dat zij te Harlingen is geboren
en haar moeder daar was aangekomen vanuit Maastricht en terwijlo haar moeder Vries de Jannetje is weduwe van Werf Jan
Detle nog te Hoorn woonachtig is enz. een uitgebreid dossier jaar 1840 (10)
Wespelwi Tuenis Hendriks hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)
van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van
de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man
voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
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Wesra Jan te Bornwerd: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren
benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Wessel Gerrit ---- Koelman Freerk Pieterste, Voerman te Wolvega wegens het transporteren van een Officier ( Wessel Gerrit 2e
Luitenant bij het derde Regiment Dragonders wegens het transporteren van eerst genoemde op order van de Commissaris van
Oorlog op 4 Februari 1814 van Wolvega naar Oudeschoot enz van Wolvega naar Oudeschoot op 09-02-1814 hij is dan 2e
Luitenant bij het 2e Regiment Dragonders enz. , wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt
bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen
Sampt expressen als andere kleinigheden, tevens een verklaring dat hij de tegoeden heeft ontvangen van de Schout Kleinsma
(Klijnsma) F. P. (Foppe Pieters)een enz. jaar 1815 (5) dossier (23)
Wesseld G. Hannover Schipper op de Vrouw Jantine, jaar 1840
Wesseling Freerk Hendrik---- Cancrinus Johannes , Deurwaarder te Heerenveen neemt enige goederen in Beslag van Wesseling
Freerk Hendrik te Heerenveen wegens verschuldigde enz. enz. jaar 1918 (1)
Wesseling H. te Axel Predikant Classis van IJzendijke 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)
Wesseling Hendr’k Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Wesseling Hendrik Sytzes 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)
Wesseling Hendrik, 129 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)
Wesseling Hendrik, 38 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)
Wesseling Hendrik, 53 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)
Wesseling Hendrik, 8 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)
Wesseling Hilbrand te Den Haag 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)
Wesseling J. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks, en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de
Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden
bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en boovendien eischt
Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz. ook een brief
ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps
Veerschip van Wirdum jaar 1814 (6)
Wesselink H. te Axel Gecommitteerde 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)
Wesselink H. te Axel 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)
Wesselink H. te Axel, 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)
Wesselius Hermanus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wesselius B. te Idaard , 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
Wesselius Bote Lolkes, Beurt en Veerdienst van Rijperkerk 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)
Wesselius D. L. 30 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)
Wesselius Dirk Lolkes 242 Oenkerk 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
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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)
Wesselius G. 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)
Wesselius H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wesselius H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wesselius H. P. 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)
Wesselius H. P. te Westhem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wesselius Hermanus, 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)
Wesselius Hessel Pieters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Rauwerd 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)
Wesselius J. (Johannes) Predikant te Idaard Onderwerp een verantwoording en een extract uit de Handelingen der deputaten ter
uitdeling der weduwe gelden vergaderd 6 en 7 November 1815 in de Kosterij te Leeuwarden met Ontvangsten en Uitgaven jaar
1820 (4)
Wesselius J. (Johannes) te Idaard , 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)
Wesselius J. (Johannes) te Idaard Assessor 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)
Wesselius J. (Johannes) te Idaard Predikant Classis van Leeuwarden 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)
Wesselius J. (Johannes) te Idaard, 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
Wesselius J. Predikant van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard 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)
Wesselius J. te IJdaard 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)
Wesselius J. W. te Idaard, 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)
Wesselius Jan te Roordahuizum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wesselius Jan W. 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)
Wesselius Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wesselman ….? Junior te Helmond, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Wesselman C. F. (Mr.) te Helmond Ouderling, tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband 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)
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Wesselman C. F. (Mr.) te Helmond 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)
Wesselman C. F. Mr. te Helmond 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)
Wesselman C. F. te Noord Braband lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde
kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen
van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Wesselman C. F., distrikts Schout van Helmond, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de
President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken
als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Wesselman C. T. Mr. te Helmond Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband 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)
Wesselman C. T. Mr. te Helmond Ouderling Classis van Eindhoven 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)
Wessels H. te Ter Heide Predikant Classis van Breda 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)
Wessels H. te Ter Heide 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)
Wessels H. te Ter Heide 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)
Wessels H. te Ter Heide, 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
Wessels H. te Ter Heide, 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
Wessels H. te Ter Heide, 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
Wessels H. te Ter Heide, 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)
Wessels H. te Ter Heijde, 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)
Wessels H. te Terheiden, 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)
Wessels Jan 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)
Wessels Johannes wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Wessels Johannis wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Wessels Klaas Kapitein op de Snelheid, jaar 1838

Wessels Wytse te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
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Wessemann Friedrich Heinrich---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven
Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens
hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de
Kapitein Engels Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een
notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den
zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een
notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van
beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te
Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus
procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd in
tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar
notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder
Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
Wesser W.F.M. Leeuwarden Commissaris van Politie te Leeuwarden, jaar 1918 (1)
Wesser Willem Frederik Martinus Leeuwarden Commissaris van Politie Met Signalement, jaar 1916

West….Halbo 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)
184-11, 9
Westbink Simon 68 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de
19-02-1841
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)
615-2, 6-2 19- Westbonk D. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
06-1840
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
949/6-5
Westbonk D. te Leeuwarden, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd:
20-09-1841
Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de
drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd
zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
43/6-10/22
Westbonk Dirk Koopman te Leeuwarden, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke
14-01-1841
belastingen, jaar 1841 (3)
526-1, 6
Westbonk? te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
22-05-1840
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)
833-2
Westbouk D. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Het Bildt
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
10
Westbroek Antoon, 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
(6)
10
Westbroek Klaas, 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
255-A
Westbroek Maarten 216 is zijn volgnummer en Ouwerkerk aan den IJssel zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
00-05-1817
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)
1652
Westdongeradeel de zeedijken----Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en gemeentebesturen
00-12-1917
van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
81
Westdongeradeel---- Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel,
05-02-1817
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)
136
Westdongeradeel, de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
03-03-1817
grietenij Westdongeradeel, 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)
328-39
Westeinde---- Grietenij Stellingerwerf Westeinde wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de
11-05-1819
Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen
en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
29-03-1825
Westelaan U. W. betaling voor geleverde nieuwe etensbakken in april 1824 f. 48.= enz. jaar 1825 (4)
16-A
584
Westen W. S. 16 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
60-C-44
Westenberg C. (Christiaan) Grietman te Ferwerd Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
13-01-1825
996
Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel (met handtekening)---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum
25-10-1822
en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821 en de belastingaanslag
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daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de
aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en
Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz. jaar 1822 (7) (dossier 25)
Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een
verzoek van Bouwsma Klaas Baltus zijnde in de Landdienst bij het 1e Bat. 1e Comp. Flankeurs doch thans met verlof wonende
Vrouwenparochie dat hij de enige achtergebleven zoon van zijn ouders Klazes Balthus overleden 26 mei 1806 en Klazes Grietje
overleden 21 mei 1806 te Hallum en vezoekt vrijstelling enz. jaar 1817 (2)
Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Dienstplichtigen van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie dat Dijk van Lieuwe Jochems geboren in 1797 is ingeschreven omdat hij enz. jaar 1817 (1)
Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie dat Hoekstra Frans Arjens die gedurende de eerste 6 maanden binnen deze Grietenij heeft opgehouden niet
hier is overleden maar Westdongeradeel enz. jaar 1817 (1)
Westenberg C. (Christiaan).---- Alma S. Assessor in de Grietenij Franekeradeel is door Z. M. de Koning benoemd en aangesteld
tot Lid van de Militie raad over de Kantons 1-8 in de Provincie Vriesland en plaatsvervanger bij den zelfden raad Mr. Wierdsma
J. D. aan welken bij deze ontslag wordt verleend en als plaatsvervanger van de heer Alma S. de Heere Westenberg C. Grietman
van Ferwerderadeel enz. jaar 1817 (3)
Westenberg C. betreft een Ordonnantie van de Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ter uitbetaling ten zijne gunste,
jaar 1820 (1)
Westenberg C. er is een voordracht gedaan om hem de waarneming adinterim van de functie van Militie Commissaris een
gratificatie te verlenen enz. enz. , hij heeft fl. 750.= ontvangen enz. jaar 1820 (2)
Westenberg C. Grietman en Assessor van Ferwerderadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent
biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke
dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Westenberg C.---- Heemstra van Jonkheer C. S. Militie Commissaris over de 8e enz. in deze provincie op gisteren den 30e
dezer is overleden en deze functie van hem op te dragen aan Westenberg C. jaar 1820 (3)
Westenberg C. hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden
beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit
van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Westenberg C. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Westenberg C. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Westenberg C. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag
over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten
van Paarden (4) dossier (21)
Westenberg C. hij schrijft en ondertekend een brief naar de Gouverner van Vriesland dat hij het bedrag van f. 190.= voor reis en
verblijfkosten heeft ontvangen enz. jaar 1820 (1)
Westenberg C. hij staat vermeld in een document 8 kolommen inhoudende betaling der Ordonnancieen jaar 1820 (1)
Westenberg C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Westenberg C. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Westenberg C.---- Hollner Teunis Jansen een boot tevens een meetbrief Dantzich 19 april 1819 gemerkt met die naam , komt
voor in de Inventaris opgemaakt door de Grietman Westenberg C. (Christiaan) van gestrande en aangespoelde goederen op en
na de 11e maart 1822 onder het Resort der Grietenij Ferwerderadeel enz. jaar 1822 (2)
Westenberg C. Lt. Coll. van het 16e Bataillon Landstorm die een brief schrijft en ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland
enz. jaar 1815 (2)
Westenberg C. Onderwerp: betaling van zijn declaratie enz. jaar 1825 (2)
Westenberg 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)
Westenberg C. te Hogebeintum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Westenberg C. te Hogebeintum 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)
Westenberg C. te Hogebeintum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (8)
Westenberg C. te Hogebeintum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
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Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (8)
Westenberg C. te Hogebeintum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3
Westenberg C. te Hogebeintum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Westenberg C., De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en
Dienstboden binnen een tijd van 8 dagen enz. jaar 1814 (3)
Westenberg C.----Albarda W. Majoor bij het 16e Bataillon Landstorm te Leeuwarden hij deelt mede dat hij de leeftijd van 50
jaar op 5 juli deses jaars en zijn verpligting tot den dienst der Landstorm voldaan heeft en dan ook Demissie denkt te kunnen
vragen enz. dit wordt geschreven in een document dat is ondertekend door den Luitenant Coll. Van het 16e Bataillon Landstorm
de heer Westenberg C. enz. jaar 1814 (1)
Westenberg Christiaan en Crol Dirk zij zijn als Schatters over 1824 te Ferwerd gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Westenberg Christiaan hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Westenberg Christiaan hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als
kandidaat enz. jaar 1825 (4)
Westenberg Christiaan Lid der Staten staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de Nederlanden
enz. betrefende de benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)
Westenberg Christiaan met volmacht voor het dorp Ferwerd 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 Zeedijksbestuur van
Ferwerderadeel , jaar 1841 (6)
Westenberg Christiaan 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)
Westenberg Christiaan 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
Staf Officieren voor de het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2)
Dossier (15)
Westenberg Christiaan te Hogebeintum---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te
Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de
ligting van 1825, jaar 1825 (7)
Westenberg Christiaan te Ternaard, hij is gedesigneerd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Westenberg Christiaan wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben,
om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Westenberg Christiaan wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan Grondlasten
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Westenberg Christiaan, ---- Haer van der B. Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn
bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia
Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma
Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling
hebben gesproken over enige verschillen der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel en wel bij het weiland
van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?) enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)
Westenberg Christiaan, 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)
Westenberg D’? H’r C.,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)
Westenberg David 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)
Westenberg J. te Dronrijp 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)
Westenberg Jan * 10-08-1817 Apeldoorn 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)
Westenberg Luitenant Kolonel van het 13e Lamdmilitie No. 5 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)
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Westenberg Willem 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)
Westenbergh Luit. Colonel5e Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met
de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz
jaar 1815 (5)
Westenborg Chirstiaan te Leeuwarden Ltn. Coll. bij het 16e Batt. Landstorm in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar
zijn naam onder staat geeft met eerbied te kennen dat hij door Uw. edele is aangesteld als Ritmeester bij het derde regiment
Carabiniers maar dat hij redenen heeft dat niet te aanvaarden enz, jaar 1815 (2)
Westenbrink Willem staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling
Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met
de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Westenbrink Willem, 100 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)
Westenbrink Willem, 640 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)
Westenbroek Johannes, 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)
Westenburg Jan Jozephs 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)
Westendorp ….?---- IJgens Albert IJ te Warns een brief gaande over dat hij in 1812 16 Franken en 50 centimes voor 1813 enz.
dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz.
Wordt ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep
Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7)
Westendorp de erven 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)
Westendorp de erven, 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)
Westendorp G. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Westendorp G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Westendorp G. J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Westendorp G. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Westendorp G. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Westendorp G. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(4) Gehele provincie (122)
Westendorp G. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Westendorp Gerrit Johannes 155 Balk 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)
Westendorp Hartenus---- wordt vermeld op de Staat van Pretentien tot betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening
van de begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4)
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Westendorp---- IJgens Albert IJ te Warns een brief gaande over dat hij in 1812 16 Franken en 50 centimes voor 1813 enz. dat
2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz. Wordt
ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep Boerenarbeider
enz. jaar 1814 (7)
Westendorp J. Beetgum Schipper, jaar 1840
Westendorp J. heeft geld tegoed en wordt vermeld in een document genaamd Staat en Opgave van zodanige Uitgaven welke
over den jaare 1812 wegens administratie kosten in de Gemeente van Stavoren zijn gevallen enz. jaar 1814 (2)
Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als Onderwerp: wegens zijn reis naar
Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger van Stavoren, ook wordt genoemd Alberda H. Secretaris van Stavoren alwaar de
gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate ten J. W. voorheen te Sneek wonende doch thans secretaris van de
legatie van Z. K. H. den Souverein bij de Verenigde staten van Noord Amerika ook genoemd Freerks Jan dit i.v.m. interest op
een door hem gezette obigatie enz. enz ook een extra brief getekend door Lootsma J. A. aan Westendorp J. dat die op egen
gezag de rekening heeft gemaakt maar dat… enz. enz. (12)
Westendorp Jacobus te Balk, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Westendorp Jacobus te Balk, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het
Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de
Nationale Garde enz. jaar 1814 (6)
Westendorp Jan Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Westendorp Jan Johannes, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners
van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Westendorp Johannes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Westendorp Johannes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep
en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Westendorp Johannis---- Dijkstra Jan Pijtters, Bakker te Sondel en eigenaar van 1 pondemaat bos te Sondel, deze is nimmer door
hem aangegeven enz., wordt ook in genoemd Westendorp Johannis te Balk met land te Ruigahuizen enz. , en Meinderts Jan
en/of weduwe Ygrams Meindert jaar 1816 (2)
Westendorp Johannis, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Westendorp M.---- Canter Vischer T. hij is gewezen Boelontvanger en wordt genoemd in een document waarin hij nog 400
gulden schuldig zou zijn enz. enz. ook wordt genoemd Westendorp M. wegens een proces tegen hem wegens verschuldigde
pagtpenningen zijn advocaat Haga B. te Sneek wordt verzocht de zaak te bespoedigen enz. enz. jaar 1814 (3)
Westendorp Martijnes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Westendorp Martinus---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer
Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong
de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven
door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar
1815 (15)
Westendorp Martinus---- Westendorp Martinus, Notaris wonende te Balk Onderwerp dat bij de weduwe Storkenburg,
(Sterkenburg?) een verklaring van den genoemde Notaris dat zij verhuurde aan de Franse Militairen maar nog niet betaald is
geworden enz. de weduwe staat ook vermeld op een staat van Pretentien tot betaling enz. zij heeft tegoed wegens geleverde
diensten en Logies aan de Fransche Gendarmes,enz. enz. ten huize van Westendorp Martinus, Notaris wonende te Balk enz. jaar
1816 (6)
Westendorp Martinus, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Westendorp Martinus, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep
en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Westendorp N. te Losdorp , 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)
Westendorp N. te Losdorp Assessor Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Westendorp N. te Losdorp Predikant Classis van Appingedam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar
1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 3
22-01-1818

6648

66 blz. 3
14-02-1816

6683

2 deel 2, 4
04-01-1819

6683

2 deel 2, 18
04-01-1819

6833

38-D deel 1
Blz. 3
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 4
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 19
06-02-1824

6709

36 deel 2
blz. 19
16-01-1822

8220

1137/13, 2
06-11-1839

8308

1070-8
365-407
28-10-1840

8375

708-5_40c
20-07-1841

5674

72
26-10-1911
4-A
15-01-1824

6830

6631

1189 lijst 1
26-09-1814

6048

508
26-07-1819

6383

82
23-04-1814

6383

83
23-04-1814

6078

95-9
25-01-1822
1032/3
09-10-1839

8214

5667

17
00-00-1879
1

Westendorp N. te Losdorp 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)
Westendorp N. te Losdorp 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)
Westendorp N. te Losdorp 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)
Westendorp N. te Losdorp 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)
Westendorp N. te Losdorp, 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
Westendorp N. te Losdorp, 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
Westendorp N. te Losdorp, 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
Westendorp N. te Losdorp, 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)
Westendorp T. 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)
Westendorp T. te Exmorra 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)
Westendorp te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Westenholz ….?, Kapitein op het Deense Motorjacht “Coquette” vraagt vergunning te varen van Stroobos naar Lemmer enz. ,
ook aanwezig een telegram jaar 1911 (3)
Westenkamp A.---- Schaaij van H. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij te Rotterdam
bij den Slappengang des Koophandels aldaar is en dat hij enz. verder vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland
aan het Departement van Binnenlandsche zaken de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht en de Heer Westenkamp A. te
Leeuwarden jaar 1824 (8)
Westenkamp G. de weduwe van staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement
met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant
Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het
verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen,
verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd
met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het
verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.)
Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) de Schout, de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa
L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Wester Claas 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)
Wester E. K. te Hardegarijp 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)
Wester E. K. te Hardegarijp 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)
Wester Eeuwe Kornelis † Hij staat in een document als † zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Hardegarijp enz. enz. jaar 1822 (2)
Wester Freerks gehuwd met Martens Gatske---- Wester Marten Ates hij is op Bedelarij betrapt en is op last van het stedelijk
bestuur van Leeuwarden naar Ommerschans opgezonden, aanwezig een Signalementslijst met al zijn gegevens zoals zijn ouders
enz. jaar 1839 (4)
Wester H. W.---- Pos Gerrit Dzn.. en Wester H. W. te Leeuwarden, een dossier betreffende de aanvrage van voornoemde heeren
om concessie van ene stoombootdienst Leeuwarden Amsterdam en over Harlingen en verdere tusschengelegen plaatsen
Deinum, Dronrijp, Franeker, Harlingen, zo mogelijk Workum, Stavoren en Enkhuizen met 2 schepen onder de firma naam
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“Stoombootmaatschappij Leeuwarden Amsterdam” dit in een handgeschreven brief door hen ondertekend enz. enz. met het
advies van de secretaris van Leeuwarden om deze concessie te verlenen enz. deze is verleend door de Minister van Waterstaat
enz. , jaar 1879 en 1880 (83)
Wester Hendrik Willem Leeuwarden Commissionair Stoomboot Mij. Aanvraag voor een concessie dienst Leeuwarden op
Amsterdam Dossier, jaar 1879 (36) + Reglement+ Tarieven (46)
Wester J. A.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, allen Kooplieden een document van Adhaezie aan de
op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien sommige
handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Wester J. O. W.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, allen Kooplieden een document van Adhaezie aan
de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien sommige
handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Wester Jan Joukes 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)
Wester Jarig Falks 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)
Wester M. A. (Marten Ates) heeft tot en met 1830 altijd te Paesens gewoond enz. het laatst bij Meijers Wiltje en na 1830 heeft
zij verblijf gehad enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van
eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6)
Wester Marten Ates hij is op Bedelarij betrapt en is op last van het stedelijk bestuur van Leeuwarden naar Ommerschans
opgezonden, aanwezig een Signalementslijst met al zijn gegevens zoals zijn ouders enz. jaar 1839 (4)
Wester Marten Ates 00-11-1788 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn
opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen
ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)
Wester Marten Ates de gemeente Oostdongeradeel 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)
Wester Martin Ates, Metslawier is de plaats van waar opgezonden en Oostdongeradeel 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)
Wester P.?, Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren
teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van
Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de
beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld
onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Wester Piet 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)
Wester Pieter Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Wester Pieter Leeuwarden Veldwachter te Opsterland , jaar 1917 (4)
Wester T. 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)
Wester Theunis Tjerks, 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)
Wester Tjalling 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)
Wester Wiebe Jacobs 376 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Westerbaam Lunsen J. Onderwerp: Scheepvaart, jaar 1837

Westerbaan Baukje Lieuwes weduwe van Hemstra Bartel staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en
Domeinen betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3)
(dossier 5)
Westerbaan C. J.---- Steensma R. L. te Workum wordt voorgedragen als voogd voor de kinderen van Westerbaan C. J. te
Bolsward enz. jaar 1839 (3)
Westerbaan C. T. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
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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)
Westerbaan C. 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)
Westerbaan Corn. J. Koopman te Bolsward, Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent, Dossier met zijn
handtekening, jaar 1841 (21)
Westerbaan Cornelis J. Lijnslager enz. te Bolsward staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet
dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (20)
Westerbaan Cornelis J. van beroep Lijnslager, Winkelier, Tapper, Koopman met 13 Knegts te Bolsward 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 (23)
Westerbaan Cornelis 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)
Westerbaan Djoerd Lieuwes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Westerbaan Gerben hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Westerbaan H. en Meer van der D. beide wonende te Akkerwoude gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend om
met hun motorboot “De Dokkumer Walden” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1908 (1)
Westerbaan Harmen Dates ---- Bergsma P. A. Onderwerp; veranderingen in de onbebouwde eigendommen als Landeigenaar te
Dokkum en voor komende op het releve der Landerijen en een overschrijving wegens verkochte enz. enz. hij heeft verkocht
aan Halbesma Anne Fouwes, Galien van der Sjoerd Sybes, Westra Auke Rinzes, Annema Tabe Tjeerds , Westerbaan Harmen
Dates, Hoop de Jan en Hoop Evert L. met vermelding welk soort land en hoe groot jaar 1821 (2)
Westerbaan Jan G. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Westerbaan Jan Greults , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Westerbaan Jan Piers, 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)
Westerbaan P. te Drachten------ 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)
Westerbaan Pieter Jans 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)
Westerbaan Pieter L. 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)
Westerbaan Pieter Lieuwes wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Oosterend door Wijnia A. M. de Schout van de
gemeente Blija jaar 1814 (1)
Westerbaan S.--- Dijkstra A. molenaarsknecht van den korenmolenaar Westerbaan S. te Bolsward (5) jaar 1824
Westerbaan S. J. Molenaar te Bolsward, een procesverbaal voor het vervoeren rogge en meel zonder geleidebiljet enz. jaar 1824
(3)
Westerbaan Sybren , hij staat vermeld op een lijst van de belastingen als oninbare post van de aanslagen van het jaar 1820
wegens gebouwde eigendommen met vermelding van de bedragen van de aanslag enz. enz. jaar 1822 (2)
Westerbaan Sybren te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Westerbaan Sytze, Molenaar te Bolsward, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Westerbeek C. Onderwerp een staking onder de Twijgschillers wordt ook genoemd de Weduwe Ekhart jaar 1919 (2)
Westerbeek D. 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)
Westerbeek Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Westerbeek Hendrikje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Westerbeek Hendrikjen, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Westerbeek Hendrikjen, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Westerbeek Jacob Jans * Noordwolde wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de
8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen
enz. jaar 1817 (3)
Westerbeek Jacob Jans 175 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Westerbeek Jacob Jans 189 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Westerbeek Jacob Jans komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Westerbeek Jacob Jans---- Sloot van der Arend Piers, Westerbeek Jacob Jans zij moeten worden gelast zich dadelijk op marsch
naar hun corps te begeven ondertekend door de Schout van Noordwolde Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) enz. jaar 1815 (1)
Westerbeek Jacob Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots
der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent
bevinden enz. jaar 1817 (4)
Westerbeek Jakob Jans 189 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)
Westerbeek Jan Jans (de jonge) 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)
Westerbeek Jan Jans (de jonge) 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)
Westerbeek Jan Jans (de oude) 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)
Westerbeek Jan Jans (de oude) 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)
Westerbeek Jan Jans Bolsward Turfschipper, jaar 1841

Westerbeek Jan Jans Turfschipper te Bolward, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der
plaatselijke belastingen en Westerbeek Jurjen Udkes Schipper te Leeuwarden, jaar 1841 (2)
Westerbeek Jan Luiten 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 332
Westerbeek Jan Luiten staat vermeld in een document aan de Gouverneur van Vriesland dat is ondertekend door de Luitenant
Kolonel Commandant Kuitenbrouwer J. H. ? betreffende Militaire zaken dat hij uit den dienst is geraakt enz. jaar 1817 (2)
Westerbeek Jan Saken 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)
Westerbeek Jan Saken 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)
Westerbeek Jan---- Terpstra Holle…Gerbens , Westerbeek Jan en Schellenberg Reinier Miliciens die onder de vrijwillig
aangeworvene zijn overgegaan enz. jaar 1824 (4)
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Westerbeek Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Westerbeek Jurjen Udkes Schipper te Leeuwarden, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der
plaatselijke belastingen en Jan Jans Westerbeek Turfschipper te Bolward , jaar 1841 (2)
Westerbeek Klaas 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)
Westerbeek Klaas 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)
Westerbeek Sjouke Johannes te Haske, 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)
Westerbeek van Eerten T. L. te Nieuwvliet, 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)
Westerbeeksloot, ---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van
Vriesland dat i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden genoemd
de plaatsen: Meppel, Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2)
Westerdiep R. tot Inspecteur voor de Comptabeliteit is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten te Harlingen
bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)
Westerdijk G.---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels
enz. ook vermeld Kooi v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend
IJpeij H. als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)
Westerdijk G. Hij wordt vermeld op een document van ingeleverde wapens waarbij hij inleverd 4 geweren Pruisich caliber, 1
dito Hollandsch caliber enz. enz. jaar 1814 (3)
Westerdijk G. 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)
Westerdijk IJsbrand Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Westerdijk Jan Arebeider 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)
Westerdijk Jelle, 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)
Westerdijk Jeltje------- Horringa Berend overleden aan boord van het Korvet genaamd de Hippomines op 09-10-1840 en zijn
erfgenamen is zijn moeder Westerdijk Jeltje weduwe van Horringa Jacob Beerends en zijn broeder Horringa Evert en zijn
minderjarige broeders Atto, Jan en Eelke Horringa enz. enz. jaar 1841 (2)
Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker dient een request in om verhoging van het predikanten
tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H. en wegens de geringheid van het
predikanten tractement kan men geen enz. enz. enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker jaar 1823 (10)
Westerdorp G. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Westerdorp T. te Exmorra 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)
Westerfeld S. H.---- Dijkstra T. W. en Westerfeld S. H. zij zijn als Schatters over 1824 te Beetgum gedesigneerd enz. jaar 1823
(1)
Westerfeld S. H., te Beetgum , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Westerfeld S. H?. 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)
Westerga Lieuwe K., 11 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Westerga Lieuwe 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)
Westergeest----- Bosgraaf Durk , op Zaterdag 16 oktober 1915 te Kollum is en grote menigte volk ergelijke en grove
vernieingen is gepleegt aan de woning van hem met het vermoeden dat zijn zoon Bosgraaf Tjalling dse vader zou zijn van een
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kind waarvan een zeker Schaaf van der Aukje, ongehuwd wonend ete Veenklooster is bevallen en welke vrouw hij weigerde te
huwen enz. enz. er word verteld wat en waaraan de schade is, iemand in het publiek een zekere Postma Gooitzen wonende te
Westergeest is in elkander gezakt en plotseling gestorven, de Chef Veldwachter Laverman J. heeft procesverbaal opgemaakt ,
ook in het dossier, een krantenknipsel, een telegramjaar 1915 (5)
Westergeest de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Kollumerland, 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)
Westergeest----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als gecommiteerden
van van de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de Quel de
Zwemmer van Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704. jaar 1817 (5)
Westergeest----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)
WesterhoEeuwef , 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)
Westerhof Abigael, 220 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)
Westerhof Abigael, 382 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)
Westerhof Albert te Oosterzee 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)
Westerhof Bouwe Hayes te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Westerhof Eeuwe, 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)
Westerhof Egbert P. , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Westerhof G. P. 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)
Westerhof G. P. te Lippenhuizen 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)
Westerhof H. N. te Westergeest 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)
Westerhof Haye Nammens te Westergeest 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)
Westerhof Hendrik Jans te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen
van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten
(7)
Westerhof Hendrik Jans, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Westerhof Hendrik Oedzes 57 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Westerhof Hendrik staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Westerhof Hendrik wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
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Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814
(5) totaal dossier (22)
Westerhof Jan Lijkeles hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is
gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de
Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie,
Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Westerhof Lammert Eedsges te Gerkesklooster staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen
betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
Westerhof Lammert Eesges Tolman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad.
109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. ( Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Westerhof Laurens 12 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)
Westerhof Lourens het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in februari 1831 als dienstpligtig schutter enz.
en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 3 kinderen en behoeftig enz. jaar 1840 (4)
Westerhof Luitjen, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Westerhof Luitjen, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Westerhof Luitze, 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)
Westerhof Marten 341 Oldemarkt 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)
Westerhof Oeds Meines Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad.
109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. ( Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Westerhof P. E. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op
het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Westerhof Pieter Egberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen
van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten
(7)
Westerhof Roel Lijkles wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Oostermeer, Gemeente
Oostermeer, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Westerhof W. , Veltman A. , Veltman H. allen te Lutjegast samen eigenaar van een perceel te Kollum verzoeken in een
handgeschreven brief met hun handtekeningen , een vergunning tot het ophogen van een uitweg, met een tekening (blauwdruk)
ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10)
Westerhoff Anth. B. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de
Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van
het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Westerhoff B. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden
der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Westerhoff Laurens Anthoon Antoon 172 Harloingen 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)
Westerhoff P. te Warfsum, 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
Westerhoff P. te Warfum Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818
(5) dossier (24)
Westerhoff P. te Warfum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk
in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Westerhoff P. te Warfum, 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)
Westerhoff P. te Warfum, 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
Westerhoff P. te Warfum, 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)
Westerhoff Pieter E. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Westerholt van Luitenant Kolonel Command van het Depot Kurassiers No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Westerhout Egbert Pieters 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)
Westerhuis ….?---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar
tegen het releve van landen van 1821 en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven
van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda,
Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land
wat zij bezitten enz. jaar 1822 (7) (dossier 25)
Westerhuis Adze Tietes 40 Jelsum 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)
Westerhuis Atze Tietes 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Westerhuis Dirk staat vermeld in 1832 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)
Westerhuis E. 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)
Westerhuis Evert J. , 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)
Westerhuis Gerrit Gerrits hij is volgens een missive gisteren naar de civiele gijzeling in het Huis van Burgelijke en Militaire
Verzekering overgebracht enz. jaar 1840 (2)
Westerhuis Gerrit Rinzes, 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)
Westerhuis H. H. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Westerhuis Hendrik hij ontvangt een som van fl. 50 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige
district Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
Westerhuis Hubert A. Scheepstimmerknecht 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)
Westerhuis J. H. Timmerman 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)
Westerhuis J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Westerhuis J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Westerhuis J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Westerhuis J. J., te Marrum 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)
Westerhuis Jan Atzes 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)
Westerhuis Jan Harmens 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)
Westerhuis Jan Hendriks te Bozum betreft zijn request waarbij hij verzoekt vermindering van zijn aanslag op het regt van
Deuren en Vensters enz. jaar 1815 (4)
Westerhuis Jan 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)
Westerhuis Jan, Timmerbaas 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)
Westerhuis Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Westerhuis Luitzen P. 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)
Westerhuis Pijtter Sipkes, 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)
Westerhuis Sijbe Jacobs van beroep Vleeschhouwer onder Betterwird bij Dockum geeftb eerbiedig te kennen dat van de
geslagte schapen in hunner gemeente een belasting moet worden betaald van 10 stuivers voor elk schaap. En dat Westra Harke
als Ontvanger van die Belasting te Betterwird niet allen van den Suppleant vordert de belasting van 10 stuivers maar ook wil
deze belasting heffen over de geslagte schapen buiten de gemeente enz. jaar 1814 (3)
Westerhuis Sipke Gerrijts, 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)
Westerhuis Sipke Gerrits, 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)
Westerhuis Sye Jacobs , Vleeschhouwer te Betterwird antwoord op zijn request en dat zijn klagten gegrond zijn verklaard enz.
jaar 1814 (1)
Westerhuis T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Westeringa Y. te Oenkerk 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)
Westerkam A. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in
het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de
Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en
passagiers enz. jaar 1814 (5)
Westerkamp 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)
Westerkamp 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)
Westerkamp A.---- Doornseiffer W. F. Boekhouder en Westerkamp A. Magazijnmeester over den arbeid in het Huis van
Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Onderwerp: 37 boeseroenen of wollen hemdrokken op een gezamenlijk enz. jaar
1825 (5)
Westerkamp 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)
Westerkamp A. is voorgedragen voor de post van Magazijnmeester in het huis van reclunie en tuchtiging in Leeuwarden jaar
1824 (3)
Westerkamp A. te Leeuwarden , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Leeuwarden enz. enz. jaar 1822 (3)
Westerkamp A. te Leeuwarden benoeming met een jaarlijks tractement van fl. 500 als magazijnmeester in het huis van
tuchtiging te Leeuwarden jaar 1824 (8)
Westerkamp A. te Leeuwarden 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)
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Westerkamp A.---- Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot
eersten Commies of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft
voor deze post bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in
een brief van de Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)
Westerkamp Andries en Durks Nolle Jans zij zijn benoemd tot Zetters voor de Indirecte Belastingen en beide te Leeuwarden
wonenede enz. jaar 1814 (1)
Westerkamp Andries, hij heeft zijn functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden voor 1824 geprolongeerd enz. jaar 1823
(1)
Westerkamp Andries, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, jaar 1825 (4)
Westerkamp Andries, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, jaar 1825 (4)
Westerkamp Andries, Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
Westerkamp Evert J. 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)
Westerkamp Evert J. zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme
van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J.
F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Westerkamp Evert Jans 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)
Westerkamp Fedde Karstes 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)
Westerkamp H. Roels * Oosterwolde 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)
Westerkamp H. Roels 200 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Westerkamp H. Roels 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)
Westerkamp Hend’k Roelofs 199 Vochtele (Fochteloo) 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)
Westerkamp Hendrik Roels 200 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)
Westerkamp Jan Jans 370 Havelte is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Westerkamp Pieter, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Westerkamp Reinsjen Geerlofs weduwe van Jan Willems van Riessen, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds met toekenning
pensioen aan genoemde persoon. Jaar 1841 (5)
Westerkamp S. S. 11 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Westerkamp Sibbe F. zijn knecht, 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)
Westerkamp Sibbe Frans 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 ….? te
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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)
Westerkamp Sibbe Frans 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)
Westerlaan Harmen D. 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)
Westerlaan Harmen Dates wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat
van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar
1839 (5)
Westerlaan Harmen Dates, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (3)
Westerlaan Harmen hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Westerlaan T. H. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Westerlee, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Westerloo ….? te Augustinusga 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)
Westerloo ….? 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)
Westerloo L. D. te Augustinusga Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Westerloo L. te Augustinusga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, 1839 (7) (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Westerloo Lucas Donco, 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)
Westerloo Lucas Donco, 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)
Westerloo 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)
Westermark Otto Friederich Westerik Zweden Verongelukt 11- Stuurman op de 12-1836 Bornrif Hercules, jaar 1837
Westermeer aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Westermeer K. V. te Oldeboorn 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)
Westerpolderzeedijken onder Holwerd----Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en
gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Westers F. Schipper geeft te kennen dat de door hem gebouwde ijzeren rijnschip gebouwd op de werf van Boer de, Gebr. te
Lemmer klaar is en hij thans naar Holland wil vertrekken en verzoekt om vrijstelling tot doorvaart van de Truitjezijlsbrug om zo
zee te kiezen nz. Jaar 1907 (8)
Westerschelling, Onderwerp; aanbesteding verlenging dam enz. jaar 1820 (2)
Westerschelling; een autorisatie van de minister om de steenendsam te verlengen een gedeelte van de zeewering aldaar jaar 1818
(3)
Westerterp M. B. te Oldeboorn Wagendienst van Oldeboorn naar Akkrum, 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)
Westerterp Piet,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Westerterp T. 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)

9184
6264

6385
6401

447
10-04-1917
1149- 4
21-11-1815
140
06-07-1814
859-1+4
10-10-1815

8375

708-5_25d
20-07-1841

6047

379
03-06-1819
480
06-07-1820
1149- 4
21-11-1815

6060
6264

6872

05-04-1825
14-A

6046

345
19-05-1819
05-04-1825
8-A

6872

6078
6385
6089
8257
6862
6089
6100
6037

95-14
25-01-1822
139
06-07-1814
1194 blz. 13
23-12-1822
70/1, 25
21-01-1840
1-A
14-12-1824
1199 blz. 12
26-12-1822
1215-11
29-11-1823
614
19-08-1818

6034

398
30-05-1818

6396

569
08-06-1815

6396

543
01-06-1815

8178

344/7
02-04-1839
453
03-05-1822

6082

6070

424-32
25-05-1821

6402

922-1+ 8
09-12-1815

Westerthof Roelf Groningen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Westerveld Pieter H. 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)
Westerveld S. F.? 1ste Luit. hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 1e Compagnie jaar 1814 (1)
Westerveld S. H. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Westerveld S. H. te Dronrijp 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)
Westerveld Sjoerd H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Westerveld Sjoerd H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Westerveld Sjoerd H. 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)
Westerveld Sjoerd Haayes 38 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervanger in het Vredegerecht door
de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederegter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met
5 kolommen informatie over hem enz. en het bedanken van Huber Ulrich Herman Wielinga jaar 1825 (4)
Westerveld Sjoerd Hayes , 34 jaar, Hij staat op een document als candidaat voor de post van Suppliant Vrederechter in het
Canton Dronrijp jaar 1819 (2)
Westerveld Sjoerd Hayes 38 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervanger in het Vredegercht van
Dronrijp door de benoeming van Hylarides Wierd Pieters als Vrede Rechter van het Canton Dronrijp en wordt vermeld op een
staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)
Westerveld Sjoerd Hayes te Dronrijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Westerveld Sjoerd Hayes 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)
Westerveld Sjoerd Hayes 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)
Westerveld Sjoerd Hayes van Menaldumadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Westerveld Sjoerd Hayes, Landbouwer, te Dronrijp hij is Candidaat en sollicitant voor de functie van Plaatsvervanger van de
Vrederechter te Dronrijp wegens de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederechter. Jaar 1824 (4)
Westerveld Sjoerd Hayes, 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)
Westerveld Sjoerd Hayes, 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)
Westerveld Sjoerd Klazes, 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)
Westerveld Sjoerd te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Westerveld Tiete Haijes---- 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)
Westerveld Tiete Hayes---- Zwart Abrahan Sjoukes , Twijnstra Jacob Jans en Westerveld Tiete Hayes Sergeants bij de 2e Comp.
12e Bataillon Landstorm te Dronrijp geven met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij door de
Krijgsraad veroordeeld zijn tot ene boete enz. alsof zij weigerachtig zouden zijn geweest enz. ook het Vonnis van de Krijgsraad
is aanwezig 1815 (11)
Westerveld, Bernardus Westerveld geb. 15-08-1816 Zwolle tot den doodstraf met den kogel veroordeeld enz. jaar 1839 (7)
Westerveldt Sjoerd H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Westerveldt Sjoerd H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Westervels S. 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)
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Westerwald Johannes te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er
verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Westerwijk Klaske 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)
Westhof Hinderikus en Reinders Elisabeth 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)
Westhof in een Derk Hinderikus * 25-07-1818 Nieuwe Pekela zoon van Westhof Hinderikus en Reinders Elisabeth 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)
Westhoff Johannes geb. 27-01-1802 Amsterdam, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Westhuis Froukje A. 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)
Westinga Lammert Cornelis staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het
Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3)
dossier (15)
Westink ….?---- Nagel….? En zijn ambtgenoten Westink….? En Krol….? , Onderwerp: een doosje met Essai gewicht benevens
een Essai Balance enz. enz. jaar 1823 (1)
Westink F. W. ---- Trautman J. P., Fransche Kostschoolhouder, Burggraaff P. Onderwijzer ener particulier school van den 2e
rang en Westink F. W. Onderwijzer in de Wiskunde aan de Latijnsche School Onderwerp: Departement Leeuwarden der
Maatschappij tot het nut van algemeen voor vervolglessen enz. enz. ook aanwezig het Reglement van de inrichting vanwege
Departement Leeuwarden der Maatschappij tot het nut van algemeen onder den naam van herinneringslessen enz. jaar 1823
(7)
Westink F. W. , hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)
Westink F. W. Rijksroeyer te Leeuwarden verzoekt te worden ontslagen jaar 1824 (4)
Westink F? T?----- Bolman Ybo Wiebes, Roeijer te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn Handtekening, onderwerp
verzoek tot behoud tractement, wordt ook als Roeijer in genoemd Westink F? T? en enz. jaar 1824 (2)
Westkamp Frans Antoon Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Westkoop Christiaan te Dokkum wonende geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door de Notaris Hanekamp van
Harinxma J. D. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door Flierl Hermanus Cum Soc.van de
Comm. van de Roomsche Catholijke Gemeente te dokkum is gesteld op een stuiver weeks enz. jaar 1815 (2)
Westongeradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening
en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Westongeradeel----- 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
Westphaal en Scheer---- 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)
Westplate J. A. ---- Gratiaen ….? en Mal?ise ….? worden benoemd tot Inspecteures bij de Generale Thesaurie verder wordt
genoemd Westplate J. A. jaar 1815 (1)
Westplate J. A. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz
jaar 1824 (5) dossier 40
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Westplate J. A. te Amsterdam, 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
Westplate J. A. te Amsterdam, 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
Westplate Jan Adriaans ----Witteveen Barteld, Ontvanger particulier een proces verbaal van verzegeling op zijn goederen
wegens een kastekort van 11.728 gulden een stuiver en 8 penningen, als vervanger wordt genoemd Westplate Jan Adriaans , en
Nauta Ruardus, wordt ook genoemd Witteveen Cornelis Bz. En Barendsz Jacob , met de complete controle boekhouding, enz.
enz. jaar 1814 (15)
Westr Gerben Oosterbierum Openbare middelen Tot vervoer van Personen, 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
Westra Christoffel, Aanspreker, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen
aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Westra Hessel Tjibbes Rinsumageest Politieagent, jaar 1838

Westra J. J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen, dat zij voortdurend veellast hebben van enz., zit
in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot,
smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Westra P. H. 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)
Westra S. H. te Warga, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Westra W. Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Westra ….? de weduwe te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Westra ….? de weduwe te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Westra ….?---- Klazen G. Kwartiermeester heeft een attest van den Geneesheer Westra ….? Te Harlingen dat hij doorm
ongesteldheid verhinderd is alsnog naar het Klaringsvaartuig te begeven enz. jaar1 837 (3)
Westra ….? wordt vermeld in een document Opzending van Bedelaars/Kolonisten naar de Ommerschans enz. jaar 1840 (4)
Westra A, F. te Zwaagwesteinde 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)
Westra A. S. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Westra A. T. te Zwaagwesteinde 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)
Westra A.K. te Betterwird 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)
Westra aant Ynzes hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen
geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te
plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er
zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat
hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)
Westra Abe Klazes---- Jong de Sybren Klazes & Dijkstra Upt Reinders Landbouwers te Holwerd en Bosch Auke Douwes en
Westra Abe Klazes Landbouwers te Bettewird zij worden voorgedragen als Zetters der Gemeente Holwerd voor de Dienst 1824
enz. jaar 1824 (1)
Westra Age Tjallings te Hitzum, Beurt en Veerdienst van Hitzum naar Franeker, 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).
Westra Albertr Sierds te Joure het betreft een bekendmaking van een dispositie enz., jaar 1841 (3)
Westra Aldert bte Burum, Beurt en Veerdienst van Burum 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).
Westra Aldert Sierds wonende te Joure onvermogend is en de kosten en de helft van de boete van f. 25.- waartoe hij wegens
onbevoegd onderwijs gevenb door de regtbank enz. jaar 1840 (3)
Westra Anna, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
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Westra Anne Jans 285 St. Jacobiparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Westra Anne 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)
Westra Auke R. hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Westra Auke R. 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)
Westra Auke Rinzes ---- Bergsma P. A. Onderwerp; veranderingen in de onbebouwde eigendommen als Landeigenaar te
Dokkum en voor komende op het releve der Landerijen en een overschrijving wegens verkochte enz. enz. hij heeft verkocht
aan Halbesma Anne Fouwes, Galien van der Sjoerd Sybes, Westra Auke Rinzes, Annema Tabe Tjeerds , Westerbaan Harmen
Dates, Hoop de Jan en Hoop Evert L. met vermelding welk soort land en hoe groot jaar 1821 (2)
Westra B. J. te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Westra B. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Westra Bauke S. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding
der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron
Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van
het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Westra Baukje, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Westra Bote , hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Westra C. L. Burum Schippersknecht, jaar 1840
Westra Cent G?. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Westra Cornelis Alles, 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)
Westra Cornelis---- 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)
Westra Cornelis Joh’s---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron Rengers
waarin o.a. dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat waarin alle
bezittingen, goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van landen Jellema
Johan Sjerps, Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat
zij huren enz. jaar 1825 (11)
Westra D. J. , wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e
November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten met de vermelding van de waren/diensten en het bedrag enz. jaar
1814 (7)
Westra D. J. te Achlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Westra D. J. wegens wagenvracht en, Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds
van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7)
Westra D. W. te Achlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Westra Dirk Dokkum Politieagent Met Signalement, jaar 1916
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Westra Doeke Pieters Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.
jaar 1817 (3) dossier (6)
Westra Doeke Pieters, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en
vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Westra Douwe Pieters, hij is gepensioneerd geworden maar wel benoemd geworden is tot Ordinaris Ontvanger der In en
Uitgaande Regten enz. jaar 1820 (1)
Westra Douwe, 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)
Westra Durk 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)
Westra E. E. te Veenwouden, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Westra Eelke E.---- Louwerman Tomas, Boer de Jan, Antonides Anne en Boersma Hotze gemeenteraden der gemeente
Veenwouden alle daar wonende en Byma Sikke Wybes, Westra Eelke E. gequalificeerde armvoogden van den dorpe
Veenwouden schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: dat zij in en jare 1814 aan de
schout der gemeente Veenwouden menigmaal per monde hebben verzocht om een mandaat wegens\de post voor het
onderhoud van de uurwerken maar heeft de somma tot onderhoud van de brug enz. enz. jaar 1816 (2)
Westra Eelke E. 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)
Westra Eelke Eises 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)
Westra Eelke Lolkes---- Leverland Pieter Pieters afdeling Kurasiers No. 3 hij heeft een vrijwillig Engagemant aangegaan bij de
staande Armee zijn Geemplaceerde is Westra Eelke Lolkes enz. jaar 1824 (3)
Westra Egbert Edzes te Hardegarijp staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans
Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens geleverde Turf aan de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)
Westra Egbert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Westra Eijde 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Westra Eke de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van
de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van
1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Westra F. te Terhorne 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)
Westra F. te Terhorne staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Westra F. te Terhorne 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)
Westra Florus Jurjens, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Westra Freerk Ates te Anjum, 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)
Westra G. C. J. ---- Hoijnk van Papendrecht is benoemd tot Commissaris Generaal van politie van het Koninkrijk Holland , deze
brief is getekend door Den commissaris Speciaal van Politie te Harlingen, Treschelling enz. Kersjes Johannes Nicolaas een
aantal certificaten van goed gedrag door o.a. de Vrederegter Westra G. C. J. en de 2e Luitenant chef der 2e Cohorte enz.
Tjallingii ….? Blok K. Jaar 1813 (7)
Westra G. T. te Zwaagwesteinde 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)
Westra G. te Ameland Politieagent/Veldwachter te Nes op Ameland, hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn
handtekening zijn ontslag en deze wordt eervol verleend en zijn opvolging, jaar 1915 (14)
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Westra Gerke Pieters---- Douwsma Eeltje, Subitituant van Westra Gerke Pieters, er wordt verzocht door de Gouveneur om een
Certificaat van de 8e af. Inf. op den 29-11-1821 jaar 1825 (1)
Westra Gjalt----- Bouma Sjoerd Cornelis, Ferf van der Jan, Westra Gjalt zijn belastingschuldige voor de oorlogsbelasting
kantoor Bergum enz. met de bedragen, jaar 1816 (3)
Westra Gosse Drachten Politiedienaar Met Sigalement, jaar 1916
Westra H. 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)
Westra H. 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)
Westra H. 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)
Westra H. J. ondertekend een document in de functie als Directeur der Convoijen en licenten te Harlingen met als onderwerp de
commisen van Wierum en Nes enz. jaar 1817 (2)
Westra H. J. tot Commissaris is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten te Harlingen bij Koninklijk besluit
enz. jaar 1814 (4)
Westra H. J. Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel
van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het
Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813) jaar 1815
(4) (24)
Westra H. J., Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke het
district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811),
akte jaar1815 (2) (9)
Westra H. M. gehuwd met Kuperus Hijbrigje Jans, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Westra H. P. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Westra H. P. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Westra 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
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Westra 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
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Westra H.J. weduwe van Loonstra J. , Loonstra H.J., Loonstra M. J., allen te Kollum en Vries de R. te Rottevalle samen
eigenaar van het perceel kadastraal bekend enz. enz. zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder al hun
handtekeningen een vergunning voor een uitweg enz. langs de rijksweg met de toestemming en de voorwaarden, tevens een
tekening van de situatie (Blauwdruk) enz. jaar 1915 (10)
Westra Harke---- Westerhuis Sijbe Jacobs van beroep Vleeschhouwer onder Betterwird bij Dockum geeftb eerbiedig te kennen
dat van de geslagte schapen in hunner gemeente een belasting moet worden betaald van 10 stuivers voor elk schaap. En dat
Westra Harke als Ontvanger van die Belasting te Betterwird niet allen van den Suppleant vordert de belasting van 10 stuivers
maar ook wil deze belasting heffen over de geslagte schapen buiten de gemeente enz. jaar 1814 (3)
Westra Harmen Ages 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)
Westra Harmen Ages te Wonseradeel 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)
Westra Harmen Aukes te Schoterland 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)
Westra Harmen Aukes te Schoterland 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)
Westra Heeres R. Smid 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)
Westra Heerke Jans te Kollum bij haar thuis worden de contracten getekend zoals o.a. >> Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter
onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het
geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de
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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)
Westra Heerke Jans te Kollum bij haar zijn de contracten getekend van o.a. >> Jong de Cornelis Johannes van beroep Tolgaarder
te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom
bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig
de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen
langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de
pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)
Westra Heerke Jans ten hare huize worden de pachtcontracten getekend van o.a. >> Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te
Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde
Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, 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)
Westra Heerke Jans, Logementhoudster te Kollum ten hare huize is navolgend contract afgesloten>> Haak van der Pieter Pieters
van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor de perceelen van de de pacht van het Tolhek en
boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borg Sikkama Jan Timmes Landbouwer te Burum en ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs
den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de
pachter als de borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1849 dossier (11)
Westra Heerke te Stroobos (no. 10) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Westra Heerke te Stroobos Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Westra Heerke te Stroobus (no. 26) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Westra Hendricus kind van Westra Jeltje Klazens 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)
Westra Hendricus kind van Westra Jeltje Klazens, Groningen 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)
Westra Hendrik 12 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)
Westra Hendrik 495 Zwaagwesteinde 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)
Westra Hendrik Baljuw van het 8e district Franekeradeel enz. , 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)
Westra Hendrik J. Baljuw van het 8e district Franekeradeel enz. nu Vrederegter van het Canton Harlingen, 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)
Westra Hendrik J. 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)
Westra Hendrik staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op
of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Westra Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Westra Hendrik, 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)
Westra Henne T. betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis bij de Hoeksterpoort enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten die
weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den
31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn
geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder
de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Westra Herke P. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande
artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de
Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
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Westra Herke P. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan, jaar 1839 (7)
Westra Herke Pieters te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Westra Hessel Tjebbes---- Broersma Freerk Jans te Rinsumageest van beroep Veldwachter en bediende van de Politie te
Birdaardvergezeld van Westra Hessel Tjebbes te Rinsumageest is gegaan naag een Godsdientige samenkomst bij Boersma
Riemer Teekes aldaar waar 30 personen waren onder leiding van Prins Egbert Jans te Birdaard enz. jaar 1839 (3)
Westra Hessel Tjibbes, Adsestent in de Grietenij Dantumadeel te Rinsumageest op last van den Heer Grietman surveillerende op
de trekweg van Dockum naar Stroobos ontdekt dat door Sikkema Betske Temmens weduwe van Haak van der Pieter Eernst
Tolgaardesche op de enz. jaar 1840 (3)
Westra Hinne heeft te hoeden jaarlijks wegens enige grond bij het Hoekster Kerkhof 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)
Westra I. F. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Westra Iede Florus, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Westra IJnze Melles te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Westra J. & Bruining P. beide te Leeuwarden een verleende vergunning (Rose) tot het Sleepen in Friesland met de “Friso “
met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Westra J. …? 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)
Westra J. A. onderwijzer der jeugd te Oldetrijne onderwerp verlof, jaar 1841 (1)
Westra J. D. te Achlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Westra J. D. te Achlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Westra J. D. te Achlum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Westra J. D. te Achlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Westra J. F. de weduwe te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Westra J. H. 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)
Westra J. hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend document;
Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het
Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden van den Raad der
gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw van
eenen Heer Roest ….? Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz. dit document
wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)
Westra J. J. de Directeur van N.V. Friesche Mij. van Vlasindustrie te Oenkerk verzoekt in een handgeschreven brief met zijn
handtekening een vergunning om demping van een sloot langs de Rijksweg Leeuwarden Groningen, kadastraal bekend
Gemeente Hardegarijp enz. , de vergunning en voorwaarden en ook aanwezig een tekening (blauwdruk) van de situatie ter
plaatse jaar 1914 (10)
Westra J. J.---- Tijdeman B. F. Scriba en Westra J. J., Hanekuijk W. J. Preeses alle uitmakende de Commissie van het Collegie
der Scholarchen van de Latijnsche Scholen te Harlingen gecommitteerd ondertekenen een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een besluit van Zijne Majesteit onzer beminde Koning enz. jaar 1816 (6)
Westra J. K. te Kimswerd 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)
Westra J. K. te Kimswerd 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)

8386

949/9
20-09-1841

9126

1043-21
1879/1880
988-3, 13
Bladzijde 1
26-09-1839
1785
18-12-1916

8211

9183

6385
6840

136
06-07-1814
36-A
blz. 49
22-04-1824

8211

988-3, 21
Bladzijde 1
26-09-1839

6264

1127
15-11-1815

9187

1814
10-12-1918
12
29-07-1918
609-A
14-07 -1814
400
02-04-1917

9414
6247
9184

6406

183+184
20-04-1816

6419

287-C 3e
Bataillon
28-06-1817

6418

248-b 3e bat
2e blz.
Nom. Staat
07-06-1817
248-A
1e blz.
Nom. Staat
02-06-1817
255-B
01-06-1817

6418

6418

9184
6381

447
10-04-1917
199-C
26-03-1814

6395

457
13-05-1815

7977

158-6, 23
14-02-1837

6383

71
23-04-1814

6271

574-9
06-07-1816

Westra J. L. te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum (als aan hem wordt geleverd/koper van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Westra J. M. te Burum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Westra J. te Peins, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Westra J. te Veldwachter te Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder de landarbeiders , en een
vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. te Bovenknijpe, Minkema
Hendrik en Nijholt Keimpe, alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van enz. enz. jaar 1916 (2)
Westra Jacob Eelkes te Veenwouden 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)
Westra Jacob M. , 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)
Westra Jacob M. te Munnekezijl Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Westra Jan ---- Boelens van Boelardus Augustinus , Ontvanger der Directe Belastingenvan de gemeente Rinsumageest geeft
met eerbied te kennen dat hij zelf is aangeslagen voor f 30 dat hij deze aanslag te hoog vind, hij geeft een aantal namen die meer
dan hem inkomen hebben en minder betalen. Zoals Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Galixtus Franciscus Johannes) de
Schout, Voormeulen ….? Secretaris , Halbesma H. Mun : raad, Viersen J. J. Mun : raad, Westra Jan Mun : raa d Enz. jaar 1815
(3)
Westra Jan * 15 mei 1890 Lippenhuizen Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (3)
Westra Jan , van beroep Politiedienaar 3e Klasse te Leeuwarden, zijn benoeming tot onbezoldigd Veldwachter enz. jaar 1918
(1)
Westra Jan A. , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar
1813. , jaar 1814 (2)
Westra Jan gehuwd met Schaaf Jeltje, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,
jaar 1917 (4)
Westra Jan Hendriks---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Westra Jan Hendriks wordt aangezegd dat hij op de 23 a.s. zig te voor
de Militie Raad moet melden enz. jaar 1816 (2)
Westra Jan Jorkes 546 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)
Westra Jan Jorkes 546 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Westra Jan Joukes * Hichtum 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)
Westra Jan Joukes 377 Kimswerd 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)
Westra Jan Langezweaag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland , jaar 1917 (1)
Westra Jan Pieters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek 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)
Westra Jan R. te Hitzum 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)
Westra Jan Sikkes te Leeuwarderadeel, 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)
Westra Jan te Sijbrandahuis, 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)
Westra Jan Teunis, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
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Westra Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met
overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district
Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Westra Jan Wigles 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)
Westra Jan Wijbes 12 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)
Westra Jan, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Westra Jan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)
Westra Jeltje Klazens Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van
naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Westra Jeltje Klazens, Groningen 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)
Westra Jeltje Klazes, 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)
Westra Jitske K. hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Westra Johanna te Roodhuizen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel 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)
Westra Johanna, Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Westra Johannes, 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
Westra Jouke Benedenknijpe Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Westra Jouke gehuwd met Osinga Dirk,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)
Westra Jouke ----Staat van voordracht tot benoeming van een Veldwachter van Schoterland met tractement en verdere
byzonderheden, i.v.m. het overlijden van Westra Jouke Veldwachter te Benedenknijpe (overl. 31-10-1918) jaar 1919 (1)
Westra Jurjen Aukes te Schoterland 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)
Westra Jurrien Aukes 571 St. Johannesga 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)
Westra K. A. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Westra K. A. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Westra K. A. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag
over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten
van Paarden (4) dossier (21)
Westra K. A.---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman
L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze
handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. , Leistra
F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga
H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Westra K. A. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. (Cornelis 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)
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Westra K. A. te Kimswerd 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)
Westra K. A. te Kimswerd 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)
Westra K. J. te Kimswerd 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)
Westra K. J. te Kimswerd 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)
Westra Karst Alberts 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)
Westra Klaas A.,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)
Westra Klaas Abes, ---- Haer van der B. Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn
bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia
Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma
Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling
hebben gesproken over enige verschillen der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel en wel bij het weiland
van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?) enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)
Westra Klaas Dirks---- Robert J. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld een doods Extraxt van den Fuselier Westra Klaas Dirks dat deze in het Hospitaal te Parijs op 7 september j.l. is
overleden enz. jaar 1815 (1)
Westra Klaas Harderwijk Sollicitatie, voordracht en benoeming Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (6)
Westra Korn’s W. te Achlum, Sergeant als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2)
Westra Korn’s W. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Westra Kornelis 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)
Westra Lieuwe Hinnes---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans wonende
aan de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel verzoekt in een door hem ondertekende brief een
certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem Verklaren Ritsma Jan Cornelis
Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe Freerks de laatste drie Guadinier te
Cornjum verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis overleden en Pieters IJnske werkvrouw
dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders, tevens een certificaat van onvermogen
ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide Veldwachter enz. jaar 1840 (8)
Westra Lolke Bote, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Westra Lolke K., 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)
Westra Lubbert Hendriks 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)
Westra Ludzer Siebbes 538 Suawoude is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Westra Luitje Siebes 22 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)
Westra M. P. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)

9187

1341
06-09-1918

6070

424-33
25-05-1821

8380

833-2
24-08-1841
Wijmbritseradeel

Westra Maria Martha Johanna Jacoba Helena, 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)
Westra Marten Cornelis, Arbeider 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)
Westra Metske Jans, Timmerman, 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)
Westra Minne P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Westra Minne P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Westra N. Grouw Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Westra O. T.---- Ruinia (Runia) Tjeerd Teunis zijn request is gelezen hebbende waarin de zogenaamde zaakgelastigde
Deinema H. J. enz. mijne goeden naam en het credit in Officio op valschen grond tracht te onderschragen gelijk hij meermalen
op der gelijke wijze heeft zoeken te bezoedelen zal ik thans aldermaal (hoe hatelijk ook) enz. dat de penningen wegens kosten
der Brigade Douaniers in den jare 1812 te Berlicum gestationeerd geweest zijnde door den Veldwachter Westra O. T. in den
beginne van 1814 door den Veldwachter in de beginne van 1814 volgens geruchten opgehaald van de ingezetenen nog onder
enz. enz. dat Ruinia antwoorde verbaast te zijn en nimmer enz. . Een eerder vermeld document hoort hierbij, en wel >>>Ruinia
(Runia) Tjeerd Theunis winkelier te Berlicum, Jonkman Jan Hendriks schipper te Belicum, Andringa van Assen W.
(Wijnandus) gewezen Maire van Berlicum, Oberius…. ? de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna , Cremer J. de weduwe in
het Ruiterskwartier te Leeuwarden dat hun gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat van de geeente
Berlicum een somma van 264 guldens elf stuivers en acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur enz. enz.
betreffende een Brigade Douaniers in 1812 enz. jaar 1815 (4)
Westra P. G. te Tirns 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)
Westra P. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Westra P. H. hij is zetter en tekent een document hieropvolgend>> Hellema Doeke Wygers ontvanger der directe belastingen
zijn Zathe is op het releve 10 pondematen te hoog aangeslagen enz. enz. jaar 1822 (1)
Westra P. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Westra P. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Westra P. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Westra P. J. 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)
Westra P. J. te Bergum 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)
Westra P. J. te Tirns wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Westra P. J. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Westra P. J. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Westra P. P.---- Stellingwerf Cornelis schatter van het slachtvee wordt bevorderd, wordt ook genoemd Westra P. P. schatter van
het slachtvee jaar 1824 (11)
Westra P. P. te Sneek Brander der Zeepvaten is overleden den 20e dezer en voorgedragen in die functie wordt de Commies
Wilbers Wiebe enz. jaar 141 (3)
Westra P. R. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Westra P. 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)
Westra P. te Tirns staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
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is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (8)
Westra P. te Tirns wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Westra P. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Westra Paulus Pieters 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)
Westra Peter Reinders voorheen extra ordinair adsistent van Wijmbritseradeel komt voor in een document van opgegeven
personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar
1814 (4)
Westra Pieter Abels een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.
jaar 1817 (3) dossier (6)
Westra Pieter Abels, Landbouwer ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland 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)
Westra Pieter---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes,
Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der
Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers
te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is
ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)
Westra Pieter H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Westra Pieter H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Westra Pieter H. Huisman te Wirdum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Westra Pieter H. Huisman te Wirdum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District Wirdum, jaar 1822 (2)
Westra Pieter Huisman te Wirdum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Wirdum in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Westra Pieter J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Westra Pieter Jans te Sneek 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)
Westra Pieter Joh’s te Bergum 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)
Westra Pieter Pieters Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda J. Gouveneur van de
Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren
voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en en huijsen geheven dan
de landeigenaar hebben in den jare 1802 door haren invloed zonder een wettig ontslag te weeg gebragt dat den Ontvanger ook
de belasting op de enz. enz. omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de
belasting bevrijd te krijgen enz. enz. Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren
belast enz, enz. terwijl ook op brood en turf voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven daar vermogende een
huisgezin hebben van 2 tot 3 personen en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen en dus veel meer brood enz. enz. wij
verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4)
Westra Pieter Pieters Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer,
De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst
geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een
slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Westra Pieter Pieters---- Kate ten Pieter President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Post Kerst Jans zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper en Zijtske IJedes
onslag wil verzoeken en zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige
gesteldheid van zijn eigen broeder die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter
Pieters, Stellingwerf S. B. en Leij D. als getuigen enz. jaar 1817 (5)
Westra Pieter Pieters te Sneek geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat hij 20 jaar den Lande als Slachtveeschatter gediend te hebben hij wegens een ongeneeslijke ziekte ontslag moet nemen enz.
jaar 1840 (4)
Westra Pieter Reinders Ysbrechtum Veldwachter jaar 1823
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Westra Pieter W. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt
vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over
1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)
Westra Pieter, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Westra PieterWillems---- Bergsma H. Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Armverzorgers van Metslawier dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te nemen van Niawier
verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den Pieter Jans en
Westra Pieter Willems als Armvoogden van Niawier gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van Metslawier enz. jaar
1814 (4)
Westra R. L. Korenmolenaar te Rottevalle een transactie ter voorkoming van een vervolging jaar 1824 (4)
Westra Roelof Wiegers 23 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van
oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of
andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar
1841 (7)
Westra Roelof Wiegers in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Stoker Joost met als bijlage het
Originele Extract Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens enz. jaar 1817 (5)
Westra Roelof, 6 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)
Westra Ruurd Jans ---- Poelstra Reint Roels wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel
de pacht van het Verlaat genaamd Blaauw Verlaat als borg Westra Ruurd Jans en Poelstra Roel Andries, ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs
den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de
pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
Westra Ruurd Lolkes te Rottevalle en Molen van der Petrus Wiebes geboren te Groote Gaast en wonende te Drachten (9) beide
Korenmolenaars onderwerp een Vonnis van de rechtbank te Heerenveen tegen hen. Jaar 1824 (8)
Westra Ruurd Lolkes te Rottevalle onderwerp; een bewijs van betaling wat niet gevonden is enz. enz. jaar 1824 (3)
Westra Ruurd Lolkes, Korenmolenaar te Rottevalle, geboren te Murmerwoude, onderwerp een procesverbaal van bekeuring en
In naam des Konings een stuk waar in hij beklaagde is. Jaar 1824 (5)
Westra S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Westra S. H. te Warga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Westra S. R. , 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)
Westra S. R. , 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)
Westra S. te Warga , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Westra S. te Warga 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)
Westra Saake Ritskes, 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)
Westra Sape Cornelis wegens verschot Logement tot Casernering van Militairen, hij komt voor op de Rekening van Militaire
Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel
van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Westra Siebe, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Westra Sierk Jurjens 8 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)
Westra Sijbrand 12 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)
Westra Sipke R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Westra Sipke R. 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)
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Westra Sipke R. te Hitzum 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)
Westra Sjoerd Pieters te Tietjerksteradeel 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)
Westra Sjoerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Westra T. A. , 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)
Westra T. A. 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)
Westra T. te Amsterdam, een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Friso I.“ gebruik te mogen maken van de
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten
van het schip en de reglementen enz. jaar 1903 (1)
Westra T. 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)
Westra Taeke, 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)
Westra Taeke,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Westra Taetse op de Noordzee (Haringvangst) , Regiment Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1891 (2)
Westra Taetze Barradeel Kapitein op de Haringvisscher komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Westra Taetze Haringvisserij op de Noordzee, Regiment Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1888 (2)
Westra te Huizum, 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)
Westra 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)
Westra Teetse Haring visser op de Noordzee, Regement Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
Westra Teetse, Regiment Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Westra Tjalling, 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)
Westra Tjeerd staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op
of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Westra Tjipke Jans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt Afdeeling Kurassiers no. 3 enz. jaar
1841 (5)
Westra Tjipke 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)
Westra Tjitske, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Westra Trijntje hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Westra Trijntje K. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
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Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Westra W. Grouw Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Westra W. S. Jaagschuit door Een paard getrokken, jaar 1837, jaar 1837

Westra W. Surhuistervenn Schip de Surhuisterveen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Westra W. te Grouw met zijn Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Westra W. te Grouw met zijn Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Westra W. te Grouw met zijn Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Westra W. te Grouw met zijn Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Westra W. te Grouw met zijn Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Westra Wiebe Gabes Beurtschipper wonende te Hardegarijp Onderwerp: een aankondiging van zijn Beurtdienst met zijn schip
van Hardegarijp en Tietjerk naar Leeuwarden , wat ook in een advertentie (6 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)
Westra Wieger, Fuselier bij het 1e Bat. Inft. Landm., hij is gedeserteerd en gesignaleerd bij een boer genaamd Eenoog Jan
voerman onder Sumeer en er wordt bijgevoegd een signalementlijst van Wiegre Westra waaruit o.a. blijkt dat hij zoon is van
Roelofs Wieger en Wijtses Heemke en geboren 12 april 1769 te Oudega en nog veel meer. Enz. jaar 1814 (2)
Westra Willem Harings Lot 1839 no. 26 Grietenij Wonseradeel hij is bij de Staande Armee overgegaan enz. jaar 1840 (5)
Westra Willem te Grouw met zijn Schip de Noordster II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Westra Wisse Wybrens, Lijst met 16 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee
beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in Doniawerstal Jaar 1822 (2)
Westra Wybe M., 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)
Westra Ybeltje, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Westre Bote P., 104 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)
Westreenen Jan van Rijksveldwachter Opziener der Jagt en Visscherij te Bakhuizen 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)
Westrik Hendrik ontvangt een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua betreffende de gemeente
Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)
Westrik Hendrik, Provoost in de Militaire gevangenis van Leeuwarden 34 jaar geboren te Zwolle , laatste beroep Militair en
wel onderadjudant bij het 1e battaillon der 8e afdeling Nationale Infanterie komt voor in een document met 7 kolommen met
veel info enz. enz. jaar 1822 (5)
Westringa Hendrik L., 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)
Westringa Lammert 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)
Westringa Lieuwe K., 11 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)
Westringa Samuel Cornelis, De schout van Wolvega deelt de Gouveneur mede dat eerstgenoemde is ontdekt dat hij zig ten huize
van Tjisses Egbert te Nijeholtwolde bevind, en dat hij ontboden wordt om naar 5e Compagnie Landmilitie te Campen te gaan
enz. jaar 1814 (1)
Weststellingerwerf , Verveening Provinciale bepalingen en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz. de
verveeningen in de gemeente Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde, Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf jaar 1823 (13)
Weststellingerwerf----- 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
Weststellingwerf---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening
en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Weststellingwerf---- Vledder, Onderwerp; Subsidie voor het verharden van de wegen tussen Vledder en Noordwolde
Weststellingwerf jaar 1916 (7)
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Weststellingwerf, ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om
gekadastreerd te worden en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse Meijer
A.C. te beginnen 23 September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf, Steenwijk,
Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Weststellingwerf, Algemeen Reglement van Politie voor de gemeente Weststellingwerf, jaar 1917 (35)
Weststraeten van F. te Heerenveen, Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz.
beslissing op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (10)
Westveer M. te Gorredijk 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)
Westveer Marienes ------ Hylkema Jan Hylkes , Timmerman te Langezwaag, Trefwoorden zijn: een dossier, dagvaarding,
procesverbaal wegens het uitgraven van 60 tonnen turf zonder vergunning enz. , een gevangenisstraf van 6 dagen betrefende de
liquidatie van kosten van een proces verbaal aan hem door de meter taxateur van turf Westveer en Marienes Pistorius
Commies jaar 1841 (6) (dossier 37)
Westyra S. R. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wet de A. 37 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a
Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wet de D---- Nagele E. en Wet de D. hun declaratie voor het bewaken van een ziewke gevange enz. jaar 1823 (1)
Weter Jacques * 28-01-1807 Luxemburg, Hussaar Oost Indisch leger kavallerie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen
van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad
, Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Stad Dordrecht 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 (4) dossier (20
Wetering v De C. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er
een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van
de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een
Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Wetering van A. te Brakel 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)
Wetering van A. te Brakel, 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)
Wetering van A. te Huissen, 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
Wetering van A. te Huissen, 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
Wetering van C. R. te Leeuwarden------ 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)
Wetering van de A. --- Hennequin , Kolonel Directeur der enz. hij heeft een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse
handelswijze in werken wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen door een zekeren aannemer Jongh de H.
te Sliedrecht wonende , en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K. enz. enz. en de Pikeur
Tombelle Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4)
Wetering van der C. R. ---- Jaarsma A. W. Commies 3e klasse hij wordt verplaatst naar Baard en Wetering van der C. R. naar
Leeuwarden enz. jaar 1841 (4)
Wetringa? van J. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Wets de Michael 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)
Wetsinga van Pieter H. 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)
Wetstra H. J. ---- Zijlstra Dirk Cornelis benoemd tot vrederechter Harlingen i.p.v. Wetstra H. J. jaar 1815 (3)
Wett v.d. Klaas W. Veereigenaar te Oudebildtzijl 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)
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Wettenau H. 15 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Wetteraurd Siebregje, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Wetterauw C. K.---- Bontekoe Jan is een gedeserteerde kolonist en als zoodanig vermeld op den Mutatiestaat en hij zoude zig
bevinden te Minnertsga, de Armenvoogden van Minnertsga vragen metb uitgedrukt verlangen dat de betrokken jongeling van
weder opzending mag worden geaccondeerd, de originel brief van de Armrnvoogd zit in het dossier en is ondertekend door
Molanus G. D?. , Faber R. C. , Wetterauw C. K. enz. jaar 1840 (4)
Wetterauw C. K. te Minnertsga Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige
district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron
Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September
1813) jaar 1815 (9) (24)
Wettermans (Wittermans?) Schoolmeester en Organist te Boxum in de gemeente Marssum, met een tractement van 250 caroli
guldens enz. enz. jaar 1814 (1)
Wettermans Carel Jacobus het betreft zijn requeste de Schout van de Gemeente Marssum schrijft dat in de jare 1812
eerstgenoemde beroepen is op een Tractement van F. 250.= te betalen f.200 uit de Kerkebeurs en f. 50. = uit de Districtskas van
Menaldumadeel enz. jaar 1814 (1)
Wetteveen F. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl. enz. enz.
wegens onderhoud van enz. jaar 1821 (4)
Wetting Harmen 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 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Wetting Jacobus Gepensioneerd Sergeant , wegens zijn overlijden is hij ingeschreven in het Grootboek Hoofdafdeling Militaire
Pensioenen onder no. 1564 enz. jaar 1821 (1)
Wetzens Rients geboren 1768 een verklaring dat hij is geboren in 1768. Jaar 1824 (2)
Wetzens, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Wetzinga v. J. te Workum vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren
ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Wetzinga H. P. de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Wetzinga P. H.de weduwe., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat zij een hertaxatie wil
door hen aangestelde Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes, enz. enz. jaar 1815 (1)
Wetzinga v. J. is vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn
opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes
Mr. S. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)
Wetzinga v. T. H. de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Wetzinga van J. H. ondertekend ter Ordonnantie de Uitvoerbiljetten Gemeente Workum 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)
Wetzinga van J. H. 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)
Wetzinga van Jetze Harmens, het betreft zijn benoeming tor secretaris der Stad Workum i.p.v. wijlen Potma A. L. enz. jaar 141
(4)
Wetzinga van P. H. (de weduwe) , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende
reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Wetzinga van Pieter benoemd voor de Stad Workum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke
Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Wetzingus v. J. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (7)
Weulinger B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Weurdinge R. R. te Nijeveen, 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
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Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Wever Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wever Antoon Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Wever Antoon Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Wever Antoon Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Wever Antoon Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Wever Antoon Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Wever Antoon Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Wever Antoon Engels 420 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)
Wever Dirk Anthoons, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Wever Dirk Antoon, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Wever Dirk Antoons te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5)
dossier (8)
Wever Dirk Antoons, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Wever Geert H. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Wever Grietje Antoons, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Wever H. B. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Wever Harlingen Schip de Louise Geerdina komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
Wever J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende
de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst
1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wever Jan Hendriks, 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)
Wever Janke Durks de weduwe Wever, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster
ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. ( Petrus)als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Wever Jelte, 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)
Wever Kornelis 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)
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
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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)
Wever Lammert 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)
Wever Pieter Antoons, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Wever Pieter Antoons, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Wever Pieter Antoons, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Wever Pieter Antoons, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Wever Siebe Engberts, 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)
Wever Wiebe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Wever Wolter R. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Wey de E. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Bergum, Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wey Hijltje Jetses, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van
Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Wey v.d. Harmanus Louws te Kollumerland 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)
Wey v.d. 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)
Wey v.d. H. IJ. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wey van de Hijltje Isdses hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)
van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van
de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man
voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Wey van der H. Stiens Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4)
Wey van der Jacob gemeente wegwerker te Noordwolde wordt benoemd als Veldwachter te Weststellingwerf jaar 1920 (4)
Wey van der Joh’s Joh’s Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4)
dossier (21)
Wey van der Luitzen Joh’s Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande
Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document
jaar 1816 (4) dossier (21)
Wey van der 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)
Wey van der Sybren Gatzes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Wey van der Wopke P. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland 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)
Weybrands Rijn---- Wijnjus Tjerk Rimmerts schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn zoon
Wijnjus Rimmert Tjerks dewijl wij een brief van den 31e augustus uit den Briel van hem hebben ontvangen en hij hadde op
Dinsdag nog geen van ontslag ontvangen dewijl onze secretaris Weybrands Rijn vrij en onverhinderd enz. jaar 1815 (1)
Weyde van den 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
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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)
Weyde van Regnerus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Weydema Cornelis hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 28-19 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van
de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Weydema Teeke Philips 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)
Weyer Joh’s , Boer te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Weyer R. Tapper van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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)
Weyers J. H. te Bennebroek, 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)
Weyers W. F. te Voorschoten, 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)
Weyl J. M. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Weyland F. R. Sloeproeier Klaringsvaartuig, jaar 1837

Weyland Klaas 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)
Weyland Teunis Engelsmanplaat Chalouproeier Boreas, jaar 1837
Weyma F. S. Aan boord Turfschipper, jaar 1837

Weyma Gerben E. , 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)
Weyma Gerben Eyses 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)
Weyma Gerben Eyses 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 125
Weyman Schultz---- Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas) enz en ook genoemd
Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz Weymar Magazijn Meester der Kleding te den Haag enz.
jaar 1815 (6)
Weyrother von Jacobus Johs. H. , Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Wezel A. 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)
Wezel Auke, door zijn overlijden is de post van Onderwijzer in de Nederduitsche Stadsschool van Franeker vacant is geworden
enz. jaar 1815 (3)
Wezel G. H. te Cornwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wezel G. J. te Cornwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wezel G. J. te Cornwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wezel G. W. te Cornwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
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van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wezel G. W. te Cornwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(4) Gehele provincie (122)
Wezel G. W. te Cornwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Wezel G. W. te Cornwerd wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wezel G. W. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wezel Gerrit Willems onderwijzer te Cornwerd een document van het vergelijkende examen enz. enz. jaar 1819 (1)
Wezel Gerrit Willems Onderwijzer van de 3e rang is aangesteld op de school te Cornwerd jaar 1819 (1)
Wezel Gerrit----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte
inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune
gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter
Kune uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1)
Wezel van Gerrit, Plaatsvervanger 2e afdeeling Infanterie * 25-10-1806 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 1838 (4)
Wezel van J. en Zoon de weduwe, Convooiloopers te Amsterdam strekkende ter bekoming van restitutie van teveel betaalde
inkomende regten enz. jaar 1841 (5
Wezel van Kersken T. van beroep Schipper het betreft een bezwaar over de heffing van enz. van een langs de Rijn door de
Schipper voornoemd ingevoerde geheele lading enz. jaar 1840 (5)
Wezel W. G. ---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat
Westzijde te Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het
zelve., verder wordt er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens
koste enz. enz.er thans 80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door
de deskundigen Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten
opzigt van de gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte
van 19 ½ voet en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de
gebreken de dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. tevens
een Extract uit het resolutieboek van Grietman en Assessoren van Wonseradeel over deze school, jaar 1820 en 1821 (10)
Wezel W. G. ---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat
Westzijde te Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het
zelve., verder wordt er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens
koste enz. enz.er thans 80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door
de deskundigen Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten
opzigt van de gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte
van 19 ½ voet en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de
gebreken de dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. tevens
een Extract uit het resolutieboek van Grietman en Assessoren van Wonseradeel over deze school, jaar 1820 en 1821 (13)
Wezel Willem Gerrits Schoolonderwijzer in den Vlekke Makkum schrijft in een brief door hem ondertekend, dat hem door de
Kerkvoogd Kingma M. H. in de jare 1812 dat hem geen verder uitbetaling enz. enz. dat hij machteloos bij de maire Tigchelaar F.
Y. (Freerk Ymes) enz. enz. jaar 1815 (3)
Wezel Willem Gerrits Schoolonderwijzer te Makkum, zijn rekeste dat hij zig beklaagd dat over het niet uitbetalen van zijn
Tractement van hem komt retour met de mededeling dat de Kerkvoogden gelast moeten worden enz.enz. verder: dat de
stemgeregtige Ingezetenen of Hoofden des Huisgezins van de Vlekke Makkum enz. na voorafgaande huiskondinge en
Clokklippinge op de 6e augustus 1796 in hunne Dorpskerke enz. enz. jaar 1815 (3)
Wezeman L. (Lodewijk) zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Ferwerderadeel jaar 1918 (5)
Wheda Pier, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Whitbread J. W. C. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT
CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
White E. Rotterdam Kapitein op de Friends, jaar 1839
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Wiarda J. J.. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 14-03-1840

Wiarda J. J.. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors. 20-11-1839

Wiarda J. J.. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors., 28-03-1840
Wiarda J. J.. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors., 29-02-1840
Wiarda ….? staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Wiarda C.------ Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur aan Tidden van J. voor geleverde kaarsen en Alma H. W. voor
geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf, Wiarda C. voor geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W. voor
Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D. voor leverantie van arbeidslonen , ,
Swalve H. B. voor geleverde Laken en Linnen, Scheltinga van Heemstra C. voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor
druklonen en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2)
Wiarda C. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz., jaar 1817 (2)
Wiarda C. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een Ordonnancie met de te ontvangen
bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Wiarda D. IJ. 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)
Wiarda D. Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wiarda Dieuwke Ynzes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wiarda Douwe S. Te Bozum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Wiarda Douwe te Bozum ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Wiarda F. en J. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiarda G. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een
document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en
nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf
zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Wiarda H. Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz.
enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Wiarda Hans Willem---- Bakker Geugjen Albartus Murray Schout van de Gemeente Arum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel en een Beroepbrief, waarin wegens
vertrek van Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door Swartzenberg
en Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle Wierds, Feenstra M.
ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6)
Wiarda Hette Gerbens 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)
Wiarda Hette Gerbens 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)
Wiarda Hijltje Sijbrens te Baarderadeel 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)
Wiarda I. & S. Firma Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Wiarda I. & S. Firma Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wiarda I. Firma Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wiarda I. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wiarda I. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen

6411

368
05-11-1861

8309

1106-1
07-11-1840

8170

213/22, 286
25-02-1839
286/10973
00-00-1837
286, 211/13
28-02-1837
92/18, 286
25-01-1839
156/1, 286
11-02-1839
217/25, 286
26-02-1839
217/26, 286
26-02-1839
1115-16, 17
10-11-1840
286/10972
00-00-1837
286, 1191/5
02-12-1840
164/19, 286
13-02-1839
303/7, 286
20-03-1839
10459+10,286
21-10-1840
95/12, 286
28-01-1841
286, 1183/2
30-11-1840
286,1065+
1199+1200
05-02-1840
11
17-04-1913
526-1, 15
22-05-1840

8061
7980
8162
8166
8170
8170
8309
8061
8313
8167
8176
8307

8345
8313
8320

5664
8280

8308

1078-5
29-10-1840

6038

728
29-09-1818
162/6, 286
16-02-1841
A.4, bijl 15
27-04-1911
199/13,286
26-02-1841
191/1, 286
24-02-1841
428
03-05-1815

8349
5664
8351
8351
6639

8224
8308

8308

1236-13
04-12-1839
1065-12
27-10-1840
1065-13
27-10-1840

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Wiarda Ido Corporaal hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij
de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke
Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag
van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in
de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Wiarda J. & S. ---- Cousmo Wm Kapitein op het Engelsch Schip de Friends dat genoemd schip de 11e dezer beladen zal worden
met Boter, Kaas, Vlas enz. met bestemming Londen enz. ondertekend door Wiarda J. S. Cargadoors te Harlingen enz. jaar 1840
(2)
Wiarda J. & S. Cargadoors gevestigd te Harlingen , jaar 1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors , jaar 1837
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors Lively , jaar 1837
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors met het schip de Jonge Hendrik, jaar 1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors met het schip de Johannes, jaar 1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors onderwerp; het schip de Margaretha, jaar 1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors onderwerp; het schip de Friends, jaar 1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors geven met verschuldigde eerbied te kennen namens Andresen
Hans Denemarken Kapitein op het Deense Schip de Drie Gezusters geladen met Chichorij enz. jaar 1840 (3)
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 00-00-1837
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 02-12-1840
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 13-02-1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 20-03-1839
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 21-10-1840

Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 28-01-1841
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 30-11-1840
Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors, 31-01-1840 en 05-02-1840

Wiarda J. & S. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wiarda J. en F. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiarda J. en S. 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)
Wiarda J. H. 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)
Wiarda J. Harlingen Cargadoor Schip de Northamm, jaar 1841
Wiarda J. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wiarda J. J. Cargadoors te Harlingen, 26-02-1841
Wiarda J. J. Harlingen Cargadoors, 24-02-1841
Wiarda J. J.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij uit de sollicitanten voor de School te Balk heeft te berichten dat Wiarda J. J. nadat
Radersma K. P. eene andere bestemming heeft ontvangen Wiarda de meest geschikte is enz. jaar 1815 (1)
Wiarda J. S. Cargadoors namens Charrossen Daniel Kapitein op het Engelsche Schip de Northam geeft met eerbied te kennen
dat het schip beladen zal worden met bestemming Londen met enz. jaar 1839 (3)
Wiarda J. S. Cargadoors te Harlingen geven met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat namens Williams J.
Kapitein op het Engelsche Brikschip de Jane Dunn van Amsterdam naar Sunderland met ballast en door stormachtig weer en
verlies van de ankers enz. jaar 1840 (3)
Wiarda J. S. Cargadoors te Harlingen geven met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat namens Barfield
Wm Kapitein op het Engelsche Schoenerschip Fame genaamd voor Londen bestemd met Boter, Vlas, Kaas enz. jaar 1840 (3)
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Wiarda J. S. Cargadoor geeft met eerbied te kennen namens Charros Darl Kapitein op het Engelsche schip de Northam geladen
met Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen verzoekt om enz. jaar 1837 (3)
Wiarda J. S. Cargadoor geeft met eerbied te kennen namens Manning? Jos Kapitein op het Engelse Schoener schip de Friends
geladen met Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen van hier naar Londen verzoekt om enz. jaar 1837 (3)
Wiarda J. S. Cargadoors namens Disney H. B. Kapitein op het Engelsche Schip de Northam dat het schip met bestemming
Londen met Boter, Vlas, Kaas enz. verzoeke enz. jaar 1840 (3)
Wiarda J. S. Cargadoors namens Oldenburger A. H. Kapitein op het Nederlandsc Smakschip de Gustaaf dat het schip met
bestemming Newcastle met Vlas, Kaas enz. verzoeke enz. jaar 1840 (3)
Wiarda J. S. Engeland Kapitein p de Friends, jaar 1841
Wiarda J. S. Harlingen Cargadoors, jaar 1841
Wiarda J. S. van beroep Cargadoors geven met eerbied te kennen namens Manning Joseph Kapitein op het Engelsche
Schoenerschip de Monarch genaamd dat het schip alhier beladen zal worden met bestemming Londen en verzoeken dan ook
om enz. jaar 1840 (3)
Wiarda Jan S. Harlingen, Onderwerp het voorlopig advertentie voor het in de vaart brengen van en Stoomschip tusschen
Hsarlingen en Londen dat is geschied op verzoek van de Dubblin Steam Packet Compagnie de heer Hartley James & Com. 137
Leadenhallstreet te Londen welke eeen enz. enz. jaar 1848/49 (5)
Wiarda Jentie Jolles---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Grietman van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Wiarda Jentie Jolles te Tjerkgaast die is benoemd en aangesteld als onderwijzer te Balk
enz. jaar 1815 (1)
Wiarda Jentie Jolles, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Wiarda Jentje Jolles heeft zijn post als Onderwijzer te Balk den 1e juli dezes jaars aanvaard jaar 1815 (1)
Wiarda Jentje Jolles moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Wiarda Jentje Jolles vertrekt als onderwijzer in Tjerkgaast en gaat naar Balk jaar 1815 (1)
Wiarda Jentje Jolles, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Wiarda Lolle Wierds---- Bakker Geugjen Albartus Murray Schout van de Gemeente Arum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel en een Beroepbrief, waarin wegens
vertrek van Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door Swartzenberg
en Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle Wierds, Feenstra M.
ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6)
Wiarda Mintje---- Eijsinga Binnert Philip, Lid der Prov. Staten Directeur der Posterijen te Leeuwarden in kwlt. als Voogd
over de minderjarige nagelaten zoon van Scheltinga D. (Daniel) de Blocq van, in leven Maire van Mildam en Wiarda Mintje in
leven echtgenoten de eerste overleden op Pauwenburg te Brongerga en de laatste te Bolsward en Eijsinga Binnert Philip
verzoekt in deze door hem ondertekende brief om de nog in de boedel aanwezige officiële stukken te kunnen overdragen enz.
enz. jaar 1818 (2)
Wiarda P. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1818 (1)
Wiarda S & J. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors geven met verschuldigde eerbied te kennen namens Syversen A. te
Denemarken Kapitein op het Deense Schip de Emelie geladen met Chichorij enz. jaar 1840 (3)
Wiarda S. & J. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wiarda S. E. , 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)
Wiarda S. en J. 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)
Wiarda S. Firma Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wiarda S. H. 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)
Wiarda S. H. staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.
jaar 1841 (2)
Wiarda S. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wiarda S. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wiarda S. P. , 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
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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)
328/27-3
Wiarda S. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
03-04-1841
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (6)
34
Wiarda Sijbren H. te Bozum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Adjudant van de officieren en onderofficieren van den
09-07-1814
Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)
1194 blz. 16
Wiarda Sijbren Hijltjes te Bozum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
23-12-1822
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
105
21Wiarda Sijbren Hijltjes, hij wordt voorgedragen tot de functie van Auditeur Militair bij de Krijgsraad van het 9e Bataillon
10-1814
Landstorm enz. jaar 1814 (2)
96
Wiarda Sjoerd E. te Harlingen 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)
94
Wiarda Sjoerd Pieters te Harlingen 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)
96
Wiarda Sjoerd te Harlingen 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)
453
Wiarda Sybren H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
424-34
Wiarda Sybren H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
25-05-1821
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
737-11
Wiarda Sybren H., Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
07-07-1817
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)
377/28, 5
Wiarda Sybren Hyltjes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben,
19-04-1841
om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
377/28, 9
Wiarda Sybren Hyltjes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld
19-04-1841
ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de
Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap
voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
480
Wiarda Sybren Hyltjes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
398
Wiarda Sybren te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
379
Wiarda Sytze H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
11-02-1825 1- Wiarda van Hoitinga Trijntje ---- Albarda Willem Lid van de Raad van de Stad Leeuwarden en zijne echtgenote Looxma Janke
1-A
een request houden de een verzoek om vernietiging van de Hypothecaire inschrijving bij de Notaris Kutsch J. C. gedaan op 2712-1817 en. enz. wegens de nalatenschap van Hoitinga Trijntje en van de nalatenschap van Albarda Hendrikus Julius enz. enz.
jaar 1825 (6)
77-c-9
Wibalda J. D. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier: de Staat van Posten
21-01-1817
welke als nog weegens de Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn
enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)
213
Wibalda J. D. Kapitein bij de Landstorm wegens het transporteren der gevangene Dijk van Jurjens Gerbens en Steenstra
20-03-1816
Johannes op 24 Aug. 1815 van Metslawier naar Leeuwarden, de schout van de gemeente Metslawier verzoekt aan de Gouveneur
of hij dit mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3))
95-4
Wibalda Jan Dirks te Metslawier Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
25-01-1822
Anjum , enz. enz. jaar 1822 (1)
138
Wibalda Jan Dirks te Metslawier hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
06-07-1814
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
1081-33
Wibbelink Jan te Drachten; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
23-04-1883
136
Wibes Reindert hij en zijn huis in Ferwerderklooster wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de
03-03-1817
Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Ferwerderadeel,, begin der Linie bij
enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2)
beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
429
Wicheren ….? van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in
28-03-1814
het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de
Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en
passagiers enz. jaar 1814 (5)
335
Wicheren Pieter, Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
00-00-1818
1
Wicheren Tz. Van H. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van
29-04-1814
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)
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Wicheren v. ….? de weduwe te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Wicheren v. de weduwe 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)
Wicheren v. de weduwe te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wicheren v. de weduwe te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Sneek als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wicheren v. H. de weduwe te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wicheren v. H. de weduwe te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Wicheren v. H. te Hindelopen 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)
Wicheren v. H. te Leeuwarden te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg
en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wicheren v. J. N. 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)
Wicheren v. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Wicheren v. W. 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)
Wicheren v. W. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Wicheren van Harmanus Handgeschreven brief met handtekening van Slager te Leeuwarden, jaar 1840
Wicheren van P. te Leeuwarden 14 maanden rente van een schuldbrief komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens
het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel
rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811
hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)
Wicheren van ….? ---- Deel Jean Philip Marie tot nu toe gefungeerd als hoofd controleur op het bureau van Waarborg is
provisioneel benoemd tot fungerende hoofd controle op het bureau van waarborg Goud en Zilver enz. tevens genoemd de heer
Wicheren van ….? jaar 1814 (2)
Wicheren van de weduwe te Berlikum 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)
Wicheren van F. te Leeuwarden , gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde
aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Wicheren van H. Pz.. van beroep Controleur der gouden en Zilveren werken der Provincie Vriesland wordt genoemd en
ondertekend een brief in het dossier van Keikes T. A. van beroep Graveur en Zilversmid en Keikes Anne Tjeerd jaar 1841
(dossier 28) (6)
Wicheren van H.---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp: de President Burgemeester van
Leeuwarden informeert de Gouverneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. als
Kapitein bij het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben te verplaatsen enz. en mede de
1e Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de Meind.
Enz. enz. jaar 1814 (1)
Wicheren van Hendrik 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 Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar
1841 (7)
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Wicheren van hendrik staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons
Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Wicheren van Hendrik, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke
Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz.
jaar 1815 (3)
Wicheren van Johan Nicolaus is benoemd tot Procureur en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de
Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen bij de Arrondissements Regtbank te Sneek enz. jaar 1839 (5)
Wicheren van P.---- Steurbroek Quirinus Jacobus wonende te Leeuwarden dat hij met enige smart ontvangen heeft het besluit
van Uwe Majesteit dat hij van zijne post als Commissaris van Policie ontslagen wordt en hij dan zonder middelen van bestaan zo
voor hem als voor zijn beklagelijkste familie is beroofd eene vijf en zestig jarige Huisvrouw welke door verval van kragten enz.
Eene dochter met drie kinderen en een zinneloos man voorheen Hospitaalmeester te Amsterdam en Amtwerpen en nu alhier
wonende moeten deze allen enz. dat hij ene 30 jarige Landsdienst enz. adres bij den Heer Kassier Wicheren van P. te
Leeuwarden jaar 1823 (4)
Wicheren van P. wegens de conversiekosten enz. ontvangt hij f. 17-8 van de Gemeente Marrum op 25-11-1812 enz. wegens
tegoed van het voormalige district Ferwerderadeel jaar 1817 (2)
Wicheren van Pieter, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank
enz, enz,, jaar 1818 (3)
Wicheren van T. Koopman in houtwaren te Leeuwarden Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar
1824 (5)
Wicheren van Theodoris te Cammingaburen Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paard jaar 1824
(4)
Wicheren van W. te Berlikum , 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)
Wichers H. hij aanvaard zijne functie betreffende de Convoyen en Licenties enz. jaar 1815 (1)
Wicherus….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wichtenbroek Joh’s Gerrits, 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)
Wick Hendrik P. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Wickevoort Crommelin van Adolf 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)
Widmers B. 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)
Widmers Jacobus, Timmerman te Sneek wordt voorgedragen als schatter der belastingen voor het district van Nijland en
Scharnegoutum en wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van Nijland en Scharnegoutum. jaar 1825 (8)
Widmers Peeter, 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)
Widmers Sipke, 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)
Widmus Jacobus , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Wieb ….? te Weststellingwerf Kapitein op de Leiden 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 1896 (2)
Wiebalda Jan Dirks in leven zetter te Metslawier, wegens zijn overlijden staan op de nominatie voor de vacature: Kooistra
Rienk Landbouwer te Niawier en Reiding Jan Pieters Landbouwer te Metslawier enz. jaar 1822 (1)
Wiebeke H. ambtelijk stuk jaar 1824 (4)
Wiebeke H. Commies 4e klasse te Makkinga, een 6-tal uitbetaalde traktement orders betrekking hebbende op het militair
gagement over de 1e 6 maanden van 1824 enz. enz. jaar 1825 (5)
Wiebeke H. Commies te Makkinga verklaard in een door hem ondertekend document dat hij het Militair gagement over een half
jaar van 1824 ten bedrage van f. enz. enz. jaar 1825 (2)
Wiebeke H. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot
betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)
Wiebeke H. te Makkinga Commies der 4e klasse aldaar ,diverse ontvangst bewijzen voor een voorschot voor zijn gagement) de
kwitantie’s zijn door hem ondertekend) van f. enz. jaar 1825 (6)
Wiebeke H., Hindlang J. , Klasen N., Halzen M., Wunk J. G. enz. Onderwerp: Lopende kwitantieen over het tweede half jaar
van 1824, jaar 1825 (2)
Wiebema Minke Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)
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Wiebeng ….? Ameland Kapitein op de Ruiter 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 1893 (2)
Wiebenga Johannes, 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)
Wiebenga Andries W. 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)
Wiebenga Barend, Zeemilitie , 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 1898 (2)
Wiebenga Barend, Zeemilitie gaat naar de Oostzee , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Wiebenga Barend, Zeemilitie gaat naar Java hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
Wiebenga Barend, Zeemilitie, gaat naar Java, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Wiebenga Dipke, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1866 (2)
Wiebenga G. W. , ---- 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)
Wiebenga Gerke Wiardus, 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)
Wiebenga Gerko Wiardus, 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)
Wiebenga Gerko Wiardus, Java, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Wiebenga Gerko Wiardus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Wiebenga Hend’k Wiebe 502 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)
Wiebenga Hendrik Wiebes wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke
overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn
ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil.
no. 3 Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3)
Wiebenga Jan Wiebes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Wiebenga Jan, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wiebenga Johannes, 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)
Wiebenga Johannes, 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)
Wiebenga Johannes, 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)
Wiebenga Johannes, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Wiebenga Lutske, 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)
Wiebenga Obe Wiebes 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)
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Wiebenga Sipke, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Wiebenga Sipke, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1870 (2)
Wieberdink Tobias, 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)
Wiebes Andries,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in
gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Wiebes Arend, 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)
Wiebes Dirk wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Wiebes Douwe ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem)
Predikant. in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Wiebes Fedde de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wiebes Feijke de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Wiebes Fenneke---- Wilde de Klaas * 07-12-1797 z.v. Wilde de Eltje Klasen en Wiebes Fenneke 9 is zijn volgnummer, hij staat
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de
Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Wiebes Gerben de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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)
Wiebes H. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Wiebes H. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiebes H. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Wiebes H. W. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Wiebes Harms Wiebes 6 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)
Wiebes Haye , Jansen Hendik, Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum betaald hem voor levering hout, Geextrateerd uit
het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz. komt voor in het totale
dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en
Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier,
de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare
1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de
kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Wiebes Hendrik, 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)
Wiebes Jacob de weduwe 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)
Wiebes Janke † (de erven) Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen ,
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
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Wiebes Job, 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 )
Wiebes Klaas wegens wasschen van lakens voor de Militairen in Anjum, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van
zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Wiebes Simon 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)
Wiebes te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Wiebes Tijs Kapitein op het Schip (naam niet vermeld)19 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J.
Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van
den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Wiebes Tjeerd te Hommerts het land van hem wordt als vergelijking gebruikt voor >>> Hoek de Stephanus geeft met eerbied
te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz.
een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Wiebes W. de erven te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Wiebes W. H. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiebes W. H. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Wiebes W. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Wiebes Wiebe de Oude Kapitein op het Schip de Jonge Trijntje 14 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer
J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Wiebes Wiebe Harmens 6 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)
Wiebes Wiebe Kapitein op het Schip de vrouw Mary 2 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J.
Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van
den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Wiebing ….? te Dokkum Kapitein op de Evertsen 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 1893 (2)
Wiebinga G. C. 8 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Wiebinga Gosse Cornelis 192 Wijnaldum 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)
Wiebinga Hendrik Wiebes komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Wiebinga Hendrik Wiebes---- Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, Grietman van Smallingerland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het ontslag van Wiebinga Hendrik Wiebes uit de Nationale Militie enz. jaar 1817
(1)
Wiebinga Ide Wiebes---- Mast Hilbert Jacobs en Hofstra Douwe Joukes Veenbazen te Langezwaag , de opposanten.
Procesverbaal in naam der konings wordt ook genoemd; Mast Stijntje Jacobs weduwe van Wiebinga Ide Wiebes te
Langezwaag jaar 1824 (6)
Wiebinga J. B., 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.,
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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)
Wiebinga 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)
Wiebinga Jan, 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)
Wiebinga L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Wiebinga S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Wiebinga Thomas Wiebe 28 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)
Wiebinga Thomas Wiebe 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)

Wiebinga Thomas Wiebes * Bedaard (Birdaard) 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)
Wiebrands D. te Engelum 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)
Wiebrands Douwe te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13
en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Wiebrens Wiebe wegens geleverd bed en 2 dekens , hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door
Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Wiecheren van Johannes te Goutum voor Koffij , Vuur en licht, Staat vermeld op de staat van Competentien ten laste van de
Gemeente Leeuwarden veroorzaakt door de gehouden Nagtwagten en dat dit betaald mag worden uit de post onvoorziene
uitgaven enz. jaar 1815 (1)
Wiechers B. te Brongerga, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof
Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (7)
Wiede de H. H. voor Turf, 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)
Wiedema B. S. de weduwe te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester
en Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Wiedema B. S. de weduwe. te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum (als aan hem wordt geleverd/koper van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Wiedema Bauke Scheltes---- 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 Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) 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
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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)
Wiedema Frans W. 448 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)
Wiedema G. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiedema G. 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)
Wiedema G. Jansen, 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)
Wiedema Gerrit Jan S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wiedema I. G. te Hantumhuizen 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)
Wiedema Iete Baukes te Kollum, Onderwerp; een reclame betreffende een aanslag op een gering arbeidershuisje wijk D. no. 3 te
Kollum enz. enz. jaar 1841 (12)
Wiedema J. B. te Kollum Onderwerp; een reclame tegen de aanslag personele belastingen enz. jaar 1841 (1)
Wiedema P. R. te Blessum, 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)
Wiedema P. R. 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)
Wiedema Pylger R., Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wiedema W. 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)
Wiedsma Eelke Eeltjes 372 Tjalleberd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wiega Melle Herkes 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)
Wiegendehond Johannes, 755 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)
Wiegers Fookeltie er wordt medegedeeld dat zij terecht klaagt over haar aanslag van de Personele omslag van Heerenveen enz.
jaar 1814 (2)
Wiegers J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiegers Jan (ook Wijgers) ---- Adroen Arne AndersenWoont Nötteröe Kapitein op het Driemast Pinkschip de Twee Gezusters
vergaan op de reis van Dramme naar het Nieuw Diep beladen met houtwaren enn vergaan het Bornrif Ameland ( gezonken
1816) verder, voor ons Notaris Ypma Biense enz. met als getuige Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis) van beroep
Zeekapitein en Nagtegaal Jan Barends verder genoemd Foekema (Fockema?) E. en in tegenwoordigheid van Wijgers Jan (ook
Wiegers) Landbouwer en Rijs van Wouter (ook van Rees) geëmployeerde bij de waterstaat jaar 1817 (6)
Wiegers Jan de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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)
Wiegers Jarig wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Wiegers Jarig, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Wiegers Jeltje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
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Wiegers Klaas ---- Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers Klaas en
Spaanstra Jan Iebeles allen te Dragten wonende er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen enz. jaar 1814
(1)
Wiegers P. ---- Ypma Biense Openbaar Notaris te Holwerd met nagemelde getuigen, Laag van der Drevis Keimpes van beroep
Zeekapitein wonende te Hollum op Ameland welke heeft vertoond een procuratie aan hem en Nagtegaal Jan B. tezamen
afgegeven door Adroen Anne Andersen Kapitein van het verongelukte Driemast Pinkschip de twee gezusters enz. enz. en
geregistreerd te Dockum door Fockema E. verklaren in tegenwoordigheid van de getuigen Wijgers Jan van beroep Landbouwer
en Rijs van Wouter Geëmployeerde bij de Waterstaat beide wonende te Hollum op Ameland enz. getekend door Laag van der
Drevis K, Wiegers P., Rees van Wouter en Ypma B. aldus gepasseerd in presentatie van de Grietman Heeckeren van W. R. J.
D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van jaar 1817 (5)
Wiegers Pieter de weduwe, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het
benodigde tot onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare
1813 (3) dossier (32)
Wiegers Sies----Douwes Akke wed. Wiegers Sies, betreft hun erven, een zekere Jongstra van de belastingen heeft bedenkingen
in deze zaak enz. jaar 1824 (6)
Wiegers W. te Nijkerk (Fr) , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Wiegers W. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Wiegers W. te Nijkerk 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)
Wiegers 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)
Wiegers 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 Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Wiegers Wieger, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Wiegers Ynske, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Wiegersma M. F. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3 )
Wiegersma A. 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)
Wiegersma A. 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)
Wiegersma A. W?. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiegersma Abe Atzes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wiegersma Aebe 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)
Wiegersma Aebe Atzes, 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)
Wiegersma Andries hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd
bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf
en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Wiegersma Andries te Dantumawoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiegersma Andries 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)
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Wiegersma Aukje, 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)
Wiegersma Douwe, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk
Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk,
Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en
Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste
januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)
Wiegersma F. M. te Damwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiegersma Foeke Martens te Damwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de
aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den
laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)
Wiegersma Fokke M., 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)
Wiegersma Foppe 2e commies bij het Postkantoor te Leeuwarden heeft een eervol ontslag gekregen enz. Jaar 1823 (3)

Wiegersma Foppe Martens---- Dantuma Albert Roelofs lid van het College van Zetters voor de gemeente Dantumawoude,
aangezien hij is overleden wordt in zijn plaats voorgesteld Zandijk Gerben Pieters, Landbouwer te Wouterswoude en Wiegersma
Foppe Martens Landbouwer te Murmerwoude enz. jaar 1825 (2)
1215-7v
Wiegersma Foppe Martens Landbouwer te Murmerwoude , hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang
29-11-1823
Dantumawoude enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
399-73
Wiegersma H. hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
10-05-1814
jaar 1812 (2)
517-11, 23
Wiegersma IJ. W. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
19-05-1840
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
63, blz. 35,
Wiegersma Jacob Wiegers de erven van word genoemd in 6e , 8e , 9e , 11 e perceel---- en Coehoorn van Scheltinga Menno ,
37, 38, 71, 73, Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30
74
november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde
27-01-1820
domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van
Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van
Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 92 )
693-3
Wiegersma Jacob Wiegers---- Hemminga Jacobus Lieuwes en Wiegersma Jacob Wiegers het betreft hun betrekking als
08-07-1839
Onderwijzers te Zuider Dragten en Boornbergum op den 1e july hebben aanvaard en Kema Klaas Roan met de 30e juni als
Onderwijzer te Bovenbergum eervol is ontslagen enz. jaar 1839 (2)
506
Wiegersma Jan staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij van Dragten
21-05-1815
met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
448, 93-94
Wiegersma Louwe Wiegers is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Tjalleberd enz. met de bedragen, jaar 1816
17-07-1816
(3)
1923
Wiegersma Renze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
01-11-1915
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
96/5
Wiegersma, Verzoekschrift kwijtschelding door Ymkje Wiegersma Broodbakker te Dokkum, jaar 1841 (3)
29-01-1841
90
Wiegerts Wieger te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie
04-02-1814
op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz.
enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz.
(16) dossier (23)
888
Wiegevan J.rsma D. P. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
09-09-1815
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
708-5_4
Wiegman H. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W.
20-07-1841
B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
833-2
Wiegman H. te Oosterlittens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Baarderadeel (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
1114
Wiegman Pieter staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
7e blz. van
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat
kolommen
ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
949/6-4
Wiegmans H. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document
dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Deel 2
Wiegmeyer ….? te Dokkum Kapitein op de Nellie en Helena komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
09-06-1891
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
1199/11
Wieholsen J. Rotterdam Kapitein op de Vrient, jaar 1839
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Wiek J. C. staat op een lijst ment namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der
Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Wiek v.d. Hend’k B., 79 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)
Wiekamp Gerrit (Jour?) , 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 1894 (2)
Wieke C.F. Geb. Polier, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal dossier
van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Wiekel M. Mr. Kleermaker te Harlingen Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41
met een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1841 (20)
Wiekelijkhof Ruth , de gepensioneerde soldaat hiervoor genoemd is overleden op 30-12-1819 te Leeuwarden en uit het Militair
pensioenboek no. 829 van Fl. 91 jaarlijks geschreven jaar 1820 (1)
Wiekenaar Adrianus 192 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)
Wiekeren v. H. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel
in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wiekes Plantinga Reinier, Bolsward 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)
Wiekstra N. B. Molenaar te Betterwird onderwerp Procesverbaal, jaar 1841 (1)
Wiel de ---- Lulofs Luitje hij en zijn boerenhuis te de Wiel wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de
Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Kollumerland, begin der Linie bij enz,
eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving
hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Wiel der Pieter 203 is zijn volgnummer en 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)
Wiel v.d. Syger Everts, 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)
Wiel van der E. W. 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)
Wiel van der E. W. 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)
Wiel van der Jan Pieters vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende
reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)
Wiel van der Janne? , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Wiel van der Jelle, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wiel van der Jelle, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Wiel van der Jelle, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Wiel van der Paulus 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)
Wiel van der Paulus te Dokkum 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)
Wiel van der Willem, 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)
Wieland ….? ---- Oostwoud Roelof Klases als Pachter der Marktgelden te Heerenveen over den jare 1819 ingevolge publieke
verpachting enz. enz. geregistreerd door de Heer Ontvanger Wieland ….? te Heerenveen den 18e Januari enz. enz. jaar 1819
(1)
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Wieland J. D. (Mr.) te Heerenveen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Wieland J. D. te Heerenveen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Wieland J. F. (Mr.) Ouderling te Heerenveen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Wieland J. F. (Mr.) te Heerenveen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Wieland J. F. 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
Wieland J. T. te Heerenveen, 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
Wieland J. T. te Heerenveen, 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
Wieland Jarich Tadema Ontvanger te Heerenveen ----komt voor in; Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en
de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9
febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden
vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en
Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92 )
Wieland Meine Fekes te Drachten Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Wieland Meine Fokes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Wieland Meine Fokes---- Reiding Sytze Fokkes hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Dragten
mededeeld aan de Gouverneur en ondertekend dat eerstgenoemde samen met navolgende personen Iest Klaas Douwes,
Reindersma Oene Reinders, Wieland Meine Fokes, Broek van der Pieter Meines de Zetters van Dragten zijn enz. jaar 1815 (1)
Wieland Meine Fokes te Drachten, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)
Wieland Meine Fokkes uit de Landstorm hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel
Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)
Wieland Meine Taekes (tekend Wieland M. F.) ---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Borenbergum heeft bezwaar en
verzoekende dat de belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de
opkomst en groote van zijn Hooilanden in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de
gemeente begeven met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd
door den klager verder wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor
Sijtsema Erryt enz. alle genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8)
Wieland Thomas hij heeft eervol ontslag uit zijn post als rechter enz. met een pensioen van fl. 945.= per jaar enz. jaar--- 1822
(3)
Wieland Thomas Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Wieland Thomas 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)
Wieland Thomas---- Oosting Johannes Biersma 31 jaar , Hij staat op een document als candidaat voor de post van rechter te
Leeuwarden ( ook staan daar zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen i.p.v. Wieland
Thomas, hij heeft eervol ontslag uit zijn post als rechter enz. jaar 1822 (2)
Wieland….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2)
Wielandt ….? Ontvanger, de magazijnmeester betuigd heeft dat hetzelve matariaal aan voornoemde is verzonden enz. jaar 1825
(2)
Wielandt F. M. Regter in de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden heeft eervol ontslag gekregen met een pensioen van f.
945.= per jaar enz. (1)
Wielandt J. F. is Schoolopziener geworden in het 7e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met vele
scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
Wielandt J. F.---- Kuiper Elert Arjens hij is aangesteld als schoolonderwijzer in den 3den rang te Follega ook genoemd de
Districts Schoolopziener Wielandt J. F. te Heerenveen jaar 1819 (2)
Wielandt J. H.? 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)
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Wielandt J. S. Griffier verzoekt (in een sollicitatiebrief door hem ondertekend) waarneming i.v.m. het vertrek van Hamann ….?
de Conservateur door zijn vertrek als bewaarder der Hypotheken en. jaar 1813 (3)
Wielandt J. T. ---- Idema van Martinus Bouricins de weduwe---- Wielandt Jarig Tadema, Metz Petrus Johannes en Wielandt
Jarig Tadema gecommiteerden van de weduwe Idema van Martinus Bouricins betreffende huurcontract van de lokalen in
huizinge no. 34 Heerenveen dit doument wordt ondertekend door de griffier van Heerenveen de heer Wielandt J. T. en Semler
F. jaar 1816 (3)
Wielandt J. T. ---- Biersma R. te Heerenveen Onderwerp. Zijn tractement van de Griffierspost enz. enz. wordt ook in genoemd
Vrielandt J. T. jaar 1816 (6)
Wielandt J. T. op het Heerenveen hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt
vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken
jaar 1814 (8)
Wielandt Jarich Tadema ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de
processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9
febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Onranjewoud gelegen enz. enz.zij worden
vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema
en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 6- dossier 92 )
Wielandt Jarich Tadema te Heerenveen Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz.
beslissing op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (11)
Wielandt Jarich Tadema een voordracht dat hij benoemd wordt als bewaarder der hypotheken enz. jaar 1816 (1)
Wielandt Jarich Tadema----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen
met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen en aanmerkingen jaar 1816 (5)
Wielandt Jarich Tadema Schoolopziener in het 7e schooldistrict heeft Honorabel ontslag gekregen en zijn district wordt
ondergebacht bij Heppener H. en Visser H. W. C. A. jaar 1819 (2)
Wielandt Jarich Tadema, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Wielandt Jarich Tadema, Hypotheekbewaarder en Ontvanger der Registratie en Domeinen te Heerenveen en Vierssen van
Pompejus Onno zijn overgegaan tot de telling van het gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)
Wielandt Jarich Tadema, Hij staat in een document als candidaat voor de functie van Rechter te Heerenveen i.p.v. Speelman
Wobma Helenus Marinus die benoemd is tot Hoofd Ontvanger in en uitgaande rechten enz. enz. jaar 1819 (6)
Wielandt Jarich Tadema, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Heerenveen jaar
1816 (5)
Wielandt Jarig Tadema---- Metz Petrus Johannes en Wielandt Jarig Tadema gecommiteerden van de weduwe Idema van
Martinus Bouricins betreffende huurcontract van de lokalen in huizinge no. 34 Heerenveen dit doument wordt ondertekend
door de griffier van Heerenveen de heer Wielandt J. T. en Semler F. jaar 1816 (3)
Wielandt Jarig Tadema te Heerenveen van competenten ouderdom staat op de lijst (met 5 kolommen info) van candidaten voor
de functie van Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant ,
jaar 1822 (2)
Wielandt Jarig Tadema te Heerenveen van competenten ouderdom staat op de2e lijst (met 5 kolommen info) van candidaten
voor de functie van Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie
vacant , jaar 1822 (2)
Wielandt Schoolopziener van het tweede Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vrieslanddat Maakal Marten Sijbes benoemd en aangesteld is geworden tot Schoolonderwijzer te Rottevalle en zijn post heeft
aanvaard op den 1e November enz. jaar 1814 (1)
Wielandt---- Speelman Wobma, Rechter te Heerenveen heeft zijn post voor een anderfunctie verlaten, en Wielandt bij absentie
en dat alle de deze reflexien kwamen te cesseeren toen de heer Ypey Eco enz. enz. bijgaand een lijst met het personeel der
regtelijke ambtenaren vann het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Wielandt T.---- Bieruma Oosting J. hij wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Wielandt T.
die eervol ontslag is verleend jaar 1822 (2)
Wielandt T. J., Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Heerenveen jaar 1816 (5)
Wielandt Tadema--- Nicolai Dirk Abrahams schoolonderwijzer van Oudega (in April 1815 overleden) zijn zoon Nicolay
Abram Dirks is in de post van schoolonderwijzer van Oudega aangesteld, wordt nog in genoemd de schoolopziener Tadema
Wielandt, jaar 1816 (1)
Wielandt Thomas ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Wielandt Thomas----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met
zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Wielandt Thomas Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om
te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Wielandt Thomas Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de
te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Wielandt Thomas hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks
te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding
van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Wielandt Thomas te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Wielandt Thomas te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement jaar 1819 (4)
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Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Wielandt Thomas te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Wielandt Thomas te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Wielandt Thomas wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken
toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)
Wielandt Thomas, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden jaar 1818 (4)
Wielandt Thomas, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Wielandt Thomas, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het vierde
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Wielandt Thomas, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het
4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Wielandt Thomas, Regter, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar
1817 (6)
Wieldrecht d e Dijkgraaf en Heemraden 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 Zuid Holland jaar 1819 (4)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha 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 1892 (2)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha 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 1892 (2)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha 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 1892 (2)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Wielema ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Anna Margaretha 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 1892 (2)
Wielema A. R. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1867 (2)
Wielema Albert Ruurds, 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)
Wielema Albertus M. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Schiermonnikoog in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Wielema Albertus Meinderts te Schiermonnikoog , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Schiermonnikoog enz. enz. jaar 1822 (3)
Wielema Corn’ s P. naar Bilbao, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Wielema Cornelis 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 1888 (2)
Wielema Cornelis, 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)
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Mannen
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26-03-1824

Wielema Cornelis, 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 1887 (2)
Wielema Cornelis, 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 1889 (2)
Wielema Cornelis, 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)
Wielema Cornelis, 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)
Wielema Frederik naar Cadiz, 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 1886 (2)
Wielema Frederik naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Wielema Frederik naar Hamburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Wielema Frederik naar Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Wielema Frederik naar Liberia, 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 1889 (2)
Wielema Frederik naar Plymouth, 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 1887 (2)
Wielema Frederik naar Stettin, 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 1889 (2)
Wielema Frederik, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Wielema Frederik, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Wielema Frederik, 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 1886 (2)
Wielema H. te Schiermonnikoog Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3
Wielema Lammert Alberts Cornelis * 17-03-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen
Matroos op de Sybrand Jan , jaar 1841 (4)
Wielema Meindert, 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)
Wielema Tjeerd (Ruurs) Melles Alberts, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831
die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden
ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Wieleman Pieter Johannes---- 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)
Wielen v. Hendrik Attes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep
en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Wielen v.d. Berend 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)
Wielen v.d. Bernard’s, 85 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)
Wielen v.d. Bernardus geb. Leeuwarden Een lijst van gedrag waar o.a. op staat geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk
hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf, de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe
het gedrag Jaar 1824 (6)
Wielen v.d. Bernardus, 91 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)
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Wielen v.d. G.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, allen Kooplieden een document van Adhaezie aan
de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. jaar 1880 (2)
Wielen v.d. G. hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz.
met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1819 (1)
Wielen v.d. 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)
249
Wielen v.d. G. wegens gedane reparatien, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie
17-04-1816
van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
203
Wielen v.d. G. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van
05-04-1817
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)
1306
Wielen v.d. Gerhardus Hendrikus, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
06-09-1916
provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
1102-3
Wielen v.d. Jan Rienks moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
18-12-1816
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
215
Wielen v.d. L. wordt vermeld in een document dat bij het opmaken van de ordonnantie van betaling is gebleken dat van eenige
02-05-1822
rekeningen van de jaren 1820 en 1821 waaronder eerder genoemd valt niet kunnen betaald worden uit de enz. enz. jaar 1822 (2)
136 nr. 234 4e Wielen v.d. Zacharias , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
kolom
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte
17-03-1814
kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
609
Wielen v.d. Zacharias 129 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op
10-12-1817
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)
79 nr. 64
Wielen v.d. Zacharias, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
31-03-1814
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum
van Desertie jaar 1814 (5)
126-3 en 9
Wielen van Alle Hendriks, Meester Uurwerkmaker te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en
16-01-1815
Schoolbestuur van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd
Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (10) (dossier 15)
583- 18
Wielen van Alle Hendriks, Horlogiemaker, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
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)
1078
Wielen van Bendrik A. wegens uurwerk, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk
30-11-1814
wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
1114
Wielen van Daatje staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
7e blz. van
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
kolommen
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
255-BB
Wielen van der Bernardus Fredrik 421 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
01-06-1817
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)
144
Wielen van der G. Mr. Timmerman hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten dienste van
21-02-1814
s’ Lands Gebouwen te Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de bedragen hiervoor enz.
Jaar 1814 (5)
386
Wielen van der G. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
29-05-1820
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820 (1)
480
Wielen van der G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
06-07-1820
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
16-02-1825
Wielen van der G. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en
22-A
ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)
453
Wielen van der G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
684
Wielen van der G. Architect, Onderwerp: bestek van de noodzakelijkste reparatien in onze huizen (Gevangenissen te
02-09-1814
Leeuwarden) ondertekend door Cats S. President van het Collegie der Regenten van de Gevangenssen te Leeuwarden jaar 1814
(1)
167 en 168
Wielen van der G. Man van den Landmilitie hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814
01-08-1814
(2)
144
Wielen van der G. Mr. Timmerman staat vermeld op de Nota van Pretentien van Diverse personen wegens ten dienste van
24-02-1814
s’Lands gebouwen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)
416
Wielen van der G. ordonnantie wegens leverantieen en Harderwijk van P. wegens geleverde inktkokers, Sybouts S & Z wegens
01-05-1815
geleverde laken jaar 1815 (1)
414
Wielen van der G. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
22-05-1821
Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze aan de belanghebbenden zoals
voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz. jaar 1821 (1)
1144
Wielen van der Gerhardus Hendrikus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter
05-09-1917
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz., jaar 1917 (5)
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Wielen van der Gerrit ---- Bruinsma Zacharias Deurwaarder bij de rechtbank te Leeuwarden , Crop Frans Edzert Koopman en
Wielen van der Gerrit Architect alle aldaar woonachtig getauxeerd de hierna genoemde gebouwen met de daarbij behorende
gronden eigendom van de stad Leeuwarden met een uitvoerige beschrijving enz. enz. , Stads Timmerschuur, de zuider en
noorder stal enz. enz. jaar 1822 (3)
Wielen van der Gerrit Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wielen van der Gerrit , uit een huis op de Eewal, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier
(34) jaar 1815.
Wielen van der Gerrit , uit een Schuur aan de Noordzijde van de Kosterij, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten,
in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Wielen van der J. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met
vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar
1839 (4)
Wielen van der Jan, 505 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)
Wielen van der Janus, 919 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)
Wielen van der S. ---- 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)
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Wielen van der S. Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Wielen van der Sj. Bergum Veerschip en Wagendienst, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te
Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden, jaar 1903
Wielen van der Sj. Bergum Veerschip, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wielen van der Sjoerd Bergum Schip de Vier Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Wielen van der Sjoerd Willems 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)
Wielen van der Sjoerd, 393 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)
Wielen van der Zachar’s 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)
Wielen van der Zacharias, 831 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)
Wielen van der Zacharias, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave (Bijlage) 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 (1) (dossier 14)
Wielen van der. S. J. te Bergum, verzoekt in een door hem geschreven en ondertekende brief om met zijn Motorboot genaamd “
Leeuwarden “ te mogen varen de Westersche Hey vanuit de Kromme Ee tot het pand door hem thans gekocht enz. met
correspondentie en een situatie schetsje waar zijn huis staat aan het water enz. jaar 1904 (7)
Wielen van Doeke Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat
betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Wielen van H. A.---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie
om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer
Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer
en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document
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ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans
IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en
een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te
Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend
door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan,
Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes
Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt
Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D.,
Elselo F J. jaar 1816 (28)
Wielen van H. A., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van
Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Wielen van Hendrik Alles hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in
het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Wielen van Hendrik Alles moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Wielen van Hendrik staat vermeld in een lijst van Pretentien over 1813 waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft
van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)
Wielen van Hendrik, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Wielen van K. , 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)
Wielen van Klaas 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)
Wielen, G. van der., 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)
Wielenga Bauke, 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)
Wielenga Cornelis Jan---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van
Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten
huize van de Heer Kingma H. J. L. de Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma
Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen om deze over te dragen aan de heer
Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd,
Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816
(7)
Wielenga Cornelis, 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)
Wielenga Dirk * 04-08-1889 Hallum Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (3)
Wielenga Gooitsen, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wielenga Jan Cornelis Mr. Kuiper, hij heeft opgevist zonder aan te geven een baal Boomwol en dat de Assessor Kingma
daarover is ingelicht enz. en gedeponeerd in ene Timmerschuur van Kingma Marten Hylkes enz. enz. jaar 1822 (2)
Wielenga L. ----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij krijgt
geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz. in
het dossier komen voor; Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de
avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een
opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz. tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets
gehoord, en Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets
gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A.
Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid, Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd,
Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske, jaar 1915 (dossier 17)
Wielenga Pietje, september 1813 , hij taat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wielenga Rienk Lieuwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
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Wieling Berend J. , 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)
Wieling Cornelis Ebeles ---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke
mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het
opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker,
Wieling Cornelis Ebeles hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles
is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies
beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn
aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van
Leeuwarden, de Tapper, Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein
Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt
Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten,
Nagtwagt Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen
veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz. jaar 1823 (8)
Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar.---- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76
jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal
Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke
verklaarden en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende
zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5)
Wieling K. E., Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de Gedeputeerde Staten
van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene
Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn,
Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra
H. F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
Wieling Wiebren J. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie
en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3)
Dossier 6
Wielinga ?? , 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)
Wielinga Huber Ulrich Herman, advocaat, hij is Candidaat en sollicitant voor de functie van Plaatsvervanger van de
Vrederechter te Dronrijp wegens de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederechter. Jaar 1824 (4)
Wielinga Jetse Jans,---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke mishandeling
van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een
man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker, Wieling Cornelis Ebeles
hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt
ook genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies beledigde verder
vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de
korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden, de Tapper,
Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein Gaastra Minne Sjoerds
de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt Karel vooormalig opzichter
over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt Meine van beroep Ratel
of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht
enz. jaar 1823 (8)
Wielinga Lolle Matthijs te Heerenveen Onderwerp: een requeste dat uit hoofde van byzondere omstandigheden en den
bekrompen toestand van hem enz. enz. jaar 1814 (1)
Wielinga Rienk Teunis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wielinga (Huber Ulrich Herman Wielinga) 31 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 (4)
Wielinga A. B. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding
van geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)
Wielinga A. Nachtwacht te Franeker 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)
Wielinga A. R. 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)
Wielinga A. R., 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)
Wielinga Akke Jippes, hij staat op de lijst met militairen die wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te dienen ( met de
gebreken er bij vermeld ) en verdere info. Jaar 1841 (5)
Wielinga Akke Lieuwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wielinga Akke Lieuwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
Wielinga Akke Rienks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
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Wielinga Andreas Pieter, 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)
Wielinga Andries 10 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Wielinga Anne Reinders, 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 )
Wielinga Anne Reinderts, 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)
Wielinga Anne St. Nicolaasga Schip de Concordia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties , jaar 1910
Wielinga Anne te Sint Nicolaasga en Jong de Taeke te Idskenhuizen maken bekend in een door hen ondertekende brief dat zij
met de Stoomboot “ Concordia” een dienst beginnen pe 3 Januari 1911 met een stoomboot voor 26 personen enz. met
vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling en tarieven pasagiers en goederen enz. jaar 1911 (4)
Wielinga Bauke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wielinga Berend Johannes, 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)
Wielinga Bonne Timmerman te Dokkum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Wielinga Bouwe Timmerman te Dokkum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3)
Wielinga D. Directeur der Coop. Vereniging tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigdheden verzoekt in een door hem
getekende brief (met firma stempel) te mogen varen in het vaarwater boven Drachten met de schepen Cooperator I en II enz.
jaar 1917 (15)
Wielinga D. gehuwd met Tippersma Tintje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1916 (3)
Wielinga de Heer 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)
Wielinga de Heer... te Blija 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)
Wielinga de Hein, 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)
Wielinga de Reinder moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Wielinga Dominicus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Wielinga Douwe Klazes Idskenhuizen Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Wielinga Douwe Klazes Idskenhuizen Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Wielinga Douwe Klazes Idskenhuizen Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Wielinga E. E. (Everhardus Eyzeus) Schout van de gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat Jong de Johannes Caspers op 29 mei j.l. als Schoolonderwijzer te Blessum in functie is getreden enz. jaar 1815
(1)
Wielinga Ebble, Landbouwer 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)
Wielinga Enne H., 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)
Wielinga Everhardus Eyzeus---- Gerrits Sjoukjen huisvrouw van Wijnands Jacob wonende te Leeuwarden een handgeschreven
en door haar ondertekend request dat hare man enige tijd geleden in dienst is getreden als Kustkannonnier te Delfzijl , dat hij
daarvoor geduren de 5 jaren s’weeks zou ontvangen en aan desselfs vrouw uitbetaald worden een somma van drie guldens maar
dat is betaald tot de 17e December 1813 maar dat de Miare van Dronrijp haar verder weigerde uit te betalen endat de
commissaris Generaal de Miare van Dronrijp moet opdragen haar te betalen zodat zij niet van gebrek zal omkomen enz. ook
wordt genoemd de van Marsum Wielinga Everhardus Eyzeus tevens het antwoord enz. jaar 1814 (4)
Wielinga Grietje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (9)
Wielinga H. W. 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
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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)
Wielinga Hendr. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat
ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Wielinga Hessel K. 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)
Wielinga Huber 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)
Wielinga Huber te Cornjum 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)
Wielinga Huber te Cornjum 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)
Wielinga Huber te Cornjum 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)
Wielinga Huber te Cornjum 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)
Wielinga Huber te Cornjum, 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)
Wielinga Huber U. H advocaat te Leeuwarden is aangesteld tot plaatsvervanger in het Vredegerecht van het kanton Dronrijp
i.p.v. Hylarides W. P. enz. jaar 1825 (3)
Wielinga Huber U. H.---- 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)
Wielinga---- Huber Ulrich Hermanus Wielinga 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)
Wielinga Inne Wouters te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wielinga J. A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wielinga J. L. wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken wegens een boete betreffende verzuimde
inschrijving en dat zijn ontslag bij het departement van Oorlog heb gereclameerd enz. jaar 1817 (2)
Wielinga Jacob Luitjens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie zoon van
wijlen Wielinga Luitzen Ypes en Jacobs Trientje dat hij zig door onkunde niet heeft laten opschrijven voor de loting der Militie
enz. jaar 1817 (35
Wielinga Jacob Luitzens---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wielinga Jacob Luitzens in Sneek woonagtig is en eene broer heeft die dienende
is en zijn moeder weduwe enz. tevens een Attest dat Wielinga Luitzen Ypes overleden bij Brouwer Trijntje Jacobs Arbeidster
zijnde de vader overleden 11-03-1811 en in leven hebben 3 zoons Wielinga Ype Luitzens * 22-01-1795 Soldaat bij het enz.
Wielinga Jacob Luitzens * 27-10-1797 ongehuwd Zilversmidsknegt en Wielinga Wiebren (Wijtzen) * 03-05-1800 ongehuwd en
bakkersknecht enz. jaar 1817 (4)
Wielinga Jacob Luitzens wordt vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de
Gouverneur van Vrieslanddat hij tenonregte tot de dienst is verwezen en dat de oudste broer van de requestrant bij de ligting van
1814 enz. jaar 1817 (2)
Wielinga Jacobus te Sneek 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)
Wielinga Jan B. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat
ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Wielinga Jan Cornelis, 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
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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)
Wielinga Jan Jans 49 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)
Wielinga Jan, 639 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)
Wielinga Jippe te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wielinga Joh’s B. 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)
Wielinga Lolle Matthijs en Gerrits Berber Echtelieden te Heerenveen , onderwerp; er wordt gesproken over hun ingezonden
request en dat de billikheid van de Vorst welke den eenige broeder vrijsteld enz. die tegen zijn wil dienstbaar is enz. enz. jaar
1814 (2)
Wielinga Luitzen Ypes in leven gehuwd met Jacobs Trientje ---- Wielinga Jacob Luitjens ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie zoon van wijlen Wielinga Luitzen Ypes en Jacobs Trientje dat hij zig
door onkunde niet heeft laten opschrijven voor de loting der Militie enz. jaar 1817 (5)
Wielinga Luitzen Ypes---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wielinga Jacob Luitzens in Sneek woonagtig is en eene broer heeft die dienende
is en zijn moeder weduwe enz. tevens een Attest dat Wielinga Luitzen Ypes overleden bij Brouwer Trijntje Jacobs Arbeidster
zijnde de vader overleden 11-03-1811 en in leven hebben 3 zoons Wielinga Ype Luitzens * 22-01-1795 Soldaat bij het enz.
Wielinga Jacob Luitzens * 27-10-1797 ongehuwd Zilversmidsknegt en Wielinga Wiebren (Wijtzen) * 03-05-1800 ongehuwd en
bakkersknecht enz. jaar 1817 (4)
Wielinga M. 2 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wielinga Marijke T., wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de
ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836 te voldoen en zij heeft enz. ook Hollander H. komt hier
in voor Jaar 1837 (7)
Wielinga Mathijs Lolles 46 is zijn volgnummer en Heerenveen 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)
Wielinga Matthijs Lolles wordt vermeld in een brief van de Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken aan de
Commissaris Generaal van Vriesland dat aan zijn verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 (2)
Wielinga Minne te Franeker, Trekschuiten en Barges van Franeker naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) (Concessie sinds 1824)
Wielinga Oeds Bonnes , aannemer en zijn borgen Bumalda Gerrit Ulbus en Wind Gosse Doedes. Onderwerp; aanbesteding van
de Reperatieen en Onderhoud, Metsel en Timmerwerk behorende tot het kanaal Dokkum naar Stroobos, jaar 1819 (2)
Wielinga Oene Andries---- Pool Auke Andries , Koornmeter hij is uit die functie onzet, ten gevolge van Plaatshebbende
politieke maatregelen, Wielinga Oene Andries (35 jaar) een handgeschreven brief met zijn handtekening, …..een
handgeschreven brief met handtekening waarin een staat van goed gedrag; een zedig , braaf en eerlijk burger over Wielinga
Oene Andries, getekend door Fontein Reinier, Komt ook in voor Wintjes Taeke enz. enz. jaar 1815 (7)
Wielinga Pietje Lieuwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wielinga Pietje Rienks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
Wielinga Rienk Theunis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
Wielinga Sjoerd Rinzes de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp
ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Wielinga Syke te Makkum, 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)
Wielinga T.---- Dijck van A.D. te Dronrijp, Veldwachter aldaar, aan hem is ontheffing verleend van artikel 4 om de functie van
de Armmeester Wielinga T. die ziek is en rust met houden tot 1 Juni a.s. tijdelijk waar te nemen enz. ook al omdat hij naast de
Armenmeester woont enz. jaar 1912 (7)
Wielinga te Dragten, Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Wielinga TjerkW. 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)
Wielinga van Scheltinga Mr. Everardus Epeus 47 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter
vervulling van de post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en
tegenwoordige functie’s zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr.
Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2)
Wielinga van Scheltinga E. E. Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het overlijden op den 28e januari van den Veldwachter Lubach Doede de plaats vacant is geworden en draagt voor
Berg Bouwe Hessels enz. jaar 1815 (2)
Wielinga Van Scheltinga E. E. ---- Tolsma A. A. (Auke Aukes) gewezen Adjunct Maire van Leeuwarden wordt voorgedragen
tot het waarnemen van de functie van de Schout Wielinga van Scheltinga E. E. der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814
(1)
Wielinga van Scheltinga E. E. (Mr.) Ouderling te Leeuwarden tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in de Provincie
Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt
hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6)
dossier (12)
Wielinga van Scheltinga E. E. (Mr.) te Leeuwarden 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)
Wielinga van Scheltinga E. E. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz.
enz. tot leden der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en
waar enz. jaar 1817 (3)
Wielinga van Scheltinga E. E.---- Lobrij N. Predikant, Wielinga van Scheltinga E. E. Ouderling en Brouwer J. Diaken van de
Gecommitteerde Kerkenraad van de Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden ondertekeneneen brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat de Heer Bolman Hajonides tot Diaken is verkozen maar deze bedankt voor deze post omdat hij reeds
Bekkenvoogd Schutter-Officier onder de Schutterij enz. is en wij ons dus over deze weigering beklagen enz. jaar 1815 (3)
Wielinga Van Scheltinga E. E.---- Posthuma Abe Jacobus Griffier te Leeuwarden wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der
Gemeente door Wielinga Wielinga van Scheltinga E. E. de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)
Wielinga van Scheltinga E. E. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
request van Wal van der Lieuwe Martens enz. jaar 1816 (1)
Wielinga van Scheltinga E. E. te Leeuwarden zich beklagende in een door hem ondertekende brief, dat uit zijn land ter Faveure
van Mevrouw Medendorp geboren Cats grond gestoken is waardoor hij vermeent dat hem groot onregt is aangedaan enz. en het
antwoord enz. jaar 1841 (10)
Wielinga van Scheltinga Epeus Everhardus te Leeuwarden wordt genoemd in---- Scheltinga van, Hans Willem, Student aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren met een
handgeschreven brief met zijn handtekening, en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en Bouricius(Bouritius) van
Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,
Coehoorn van Scheltinga Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract
(1778) van Coehoorn van Scheltinga Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van, Hans Willem, jaar 1824 (19)
Wielinga van Scheltinga Everhardus Epens Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Wielinga van Scheltinga H? Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het requeste van Lubach Pieter en Dijkstra Willemmet verzoek dezelve in handen te stellen van de kerk en Armen
voogden van den Dorpe Blessum enz. jaar 1815 (1)
Wielinga van Scheltinga W. Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Trommen naar het Kledingmagazijn te Delft zijn gezonden enz. jaar 1816 (1)
Wielinga van Scheltinga, E. E. ---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes
Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga Bergsma
Dossier en een afschrift van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen Arent Cornelis van
Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om
de naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van
Scheltinga , en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga. jaar
1822 en 1823 (9)
Wielinga van Scholtinga E. E. Mr. Oud Ouderling te Leeuwarden, 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)
Wielinga Wiebren (Wijtzen)---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wielinga Jacob Luitzens in Sneek woonagtig is en eene broer heeft die dienende
is en zijn moeder weduwe enz. tevens een Attest dat Wielinga Luitzen Ypes overleden bij Brouwer Trijntje Jacobs Arbeidster
zijnde de vader overleden 11-03-1811 en in leven hebben 3 zoons Wielinga Ype Luitzens * 22-01-1795 Soldaat bij het enz.
Wielinga Jacob Luitzens * 27-10-1797 ongehuwd Zilversmidsknegt en Wielinga Wiebren (Wijtzen) * 03-05-1800 ongehuwd en
bakkersknecht enz. jaar 1817 (4)
Wielinga Wieger Wisses, Melkboer, 37 jaar gehuwd en 3 kinderen, enz, Voordracht tot benoeming van eene schatter voor het
slachtvee te Joure i.v.m. het overlijden van Ydema Fokke Yde jaar 1824 (2)
Wielinga Wisse 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
Wielinga Ype Luitzens---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wielinga Jacob Luitzens in Sneek woonagtig is en eene broer heeft die dienende
is en zijn moeder weduwe enz. tevens een Attest dat Wielinga Luitzen Ypes overleden bij Brouwer Trijntje Jacobs Arbeidster
zijnde de vader overleden 11-03-1811 en in leven hebben 3 zoons Wielinga Ype Luitzens * 22-01-1795 Soldaat bij het enz.
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Wielinga Jacob Luitzens * 27-10-1797 ongehuwd Zilversmidsknegt en Wielinga Wiebren (Wijtzen) * 03-05-1800 ongehuwd en
bakkersknecht enz. jaar 1817 (4)
Wielink H. A. 6 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wielink Heine Ates 45 is zijn volgnummer en Duurswoud 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)
Wielle, van der Franciscus Geb. 5-5-1802 Waereghem. Tweede kanonnier bij het 5e bataljon artillerie van het leger in OostIndië“ Bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den 14den Januarij 1834, ter zake van insubordinatie, door het trekken
van zijne sabel tegen den sergeant-majoor Van Chastelet, veroordeeld zijnde, tot doodstraf met den kogel, is dat vonnis bij
sententie van het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den 8sten April daaraanvolgende in appel gewezen,
gecorrigeerd en de appellant veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf met vervallenverklaring van den militairen stand”. 1839
Wiellema Jackle Ruurds 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 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)
Wielma Cornelis 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 1888 (2)
Wielma M. A. te Schiermonnikoog ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Wielsma Cornelis, 744 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)
Wielsma Cornelis, 776 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)
Wielsma Cornelis, Agent van Politie 1e Klasse te Sneek 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)
Wielsma Cornelis, 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)
Wielsma D. de weduwe te Augsbuurt, 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)
Wielsma Doeke Jans de weduwe---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben
opgemaakt een Proces Verbaal tegen Wielsma Doeke Jans de weduwe te Augsbuurt een gesloten transactie om vervolging te
voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (5)
Wielsma Doeke Jans---- Rooster Hendrik, Godefridus en Mossink Egbert Commiesen te Kollum gestationeerd hebben
opgemaakt een Proces Verbaal tegen de weduwe Wielsma Doeke Jans Boerin onder Augusbuurt wegens een iligale Slachting
enz. jaar 1839 (4)
Wielsma Frans Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in
een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Wielsma Frans 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)
Wielsma Jan * Leeuwarden 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)
Wielsma Jan 30 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)
Wielsma Jan 30 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wielsma Jan 587 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)
Wielsma Jan Doekes, Koemelker moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie
van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen
Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)

6418

6424

248-DD
1e Compag.
1e blz.
Nom. Staat
09-06-1817
609
10-12-1817

6278

194-5
20-02-1817

6252

1159
00-11-1814

6250

994
08-10-1814

6249

857
02-08-1814

3580

11, 12, 27-h
26-03-1845

6101

1354
27-12-1823

6864

3-A
06-01-1825
1354
27-12-1823

6101

5986
6849

238
01-04-1814
6-A
20-07-1824

6044

201
30-03-1819

6843

30-C
gehuwden D
21-05-1824

6622

2048
04-12-1813

6095

569
30-06-1823

5986

238
01-04-1814

5983

76
27-01-1814
145
17-02-1898

5672

6383

92
23-04-1814

Wielsma Jan 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)
Wielsma Pieter Joh’s 126 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Wielstra Doeke Jans Koemelker te Augsbuur met (13 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.
jaar 1817 (3) dossier (6)
Wielstra Koert Eijlerts, beroep Sjouwer wonende te Stavoren Onderwerp aanslag belasting 1812 en 1813 omdat hij een gering
inkomen heeft en zijn vrouw met Spinnen verdient, en dat beide al oud zijn en hij bijna niet kan werken en snachts door de Jigt
gekweld enz. enz, en hij schrijft waarom zijn Tresling Tomes die Winkelary doet daarbij Koster en Organist , opziender over de
Turfmeeters, zo ook de Predikant Bruining J. (Jacobus) en zijn buurman Ieke Tjalkes en de burgemeester Siedsesz G. S.
(Gerben Siedzes) tevens Ieges Cornelis die Stadstimmermann is en ook Doodgraver en dat genoemden enz. enz. jaar 1814 (3)
Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer
sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een
talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam van Tinmmermansbaas maar enz. enz. Cornelis Pieter is wel
een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz., Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot
Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een
klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814
Wielstra Koert Eylerts hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest
aan de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de
Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)
Wiemens Hessel zijn weduwe----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van Harlingen naar Leeuwarden
en van de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende een overgedragen consessie
enz. jaar 1845 (19)
Wiemer H., Aardappelen ,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)
Wiemer J. , aardappelen, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen te Leeuwarden gedurende
de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Wiemer J. Aardappelen ,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)
Wiemers H. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat enz. jaar 1814 (5)
Wiemers H., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,
Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S.
Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,
Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser
U., Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J., jaar 1824 (21)
Wiemers Hessel---- Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes
C. C. , en Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het
aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar hij is borg voor een van de leveranciers, jaar 1819 (4)
Wiemers Hessel, 151 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)
Wiemers J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis
van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen,
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Wiemers J. voor Groenten 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 tevens wordt er vermeld wie
de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Wiemers Joh’s staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs
jaar 1814 (5)
Wiemers Joh’s., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten
in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)
Wiemers S?. ----Boersma J. , President Commissaris Stoomboot My. Dokkum naar Amsterdam v.v. verzoekt in een door hem
mede ondertekende brief samen met Wiemers S?. de Directeur Boekhouder om met de schroefstoomboot “De Koophandel “
met vermelding van de maten enz. in de provincie Friesland te mogen Varen en Sleepen, enz met correspondentie en de
vergunning wordt verleend enz. jaar 1898 dossier (9)
Wiendstra J. W. . te Nes Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
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Wiendstra 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)
Wienja Siebren, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wienkstra B. N. Koren en Pelmolenaar woont Betterwerd 11 , Dokkum, jaar 1841 (3)
Wienkstra N. B. van beroep Molenaar onder Bettewird krijgt een proces verbaal wegens het bevinden op zijn Molen van een
zak Tarwemeel en een partij Rogge Graan enz. jaar 1841 (3)
Wienkstra N. B. Koren en Pelmolenaar te Betterweird strekkende andermaal ter bekoming van eene vergunning om den zolder
van zijne woonhuis enz. jaar 1841 (3)
Wiensjes Tienks geboren 03-01-1790 opTerschelling van beroep Grofsmid te Arum, zoon van Rimmerts Tjerk en Pieters
Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te mogen worden aangezien hij te
Arum woont enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de vrijstelling van de Militaire dienst van
Wijnjes Rimmert Tjerk verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat van de schout
van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen ondertekend door
Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (12)
Wiensjes Tienks , Fuselier bij het 5e Bataillon infanterie Landmilitie te Terschelling Onderwerp: zijn request betreffende dat als
eenige zoon van behoeftige ouders voor wien bestaan hij onontbeerlijk is enz. jaar 1814 (2)

