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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Wier v.d. ….? Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Wier v.d. Jan Pieters 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)
Wier v.d. Jan Pieters te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wier v.d. Jan Pieters, 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)
Wier v.d. Jan Pieters, 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)
Wier v.d. R. R. ---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot staving
van de grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van
Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718 en tot bewijs dat
Lycklama a Nijeholt Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St.
Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel,
Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema
T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar 1821 (7)
Wier v.d. R. 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)
Wier v.d. R. R. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van Utingeradeel en
Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen betreffende de aanscherping door de heer
Gouverneur van Vriesland in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de grenswijziging enz. verder
wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3)
Wier v.d. R. 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)
Wier v.d. R. R. 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)
Wier v.d. R. R. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz.
enz. jaar 1814 (7)
Wier van der A. weduwe van Boomstra S. te Goenga verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een
concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)
Wier van der Jan Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wier van der R. 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)
Wier van der R. R. te Oldeboorn Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Wier van der Reinder R. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Wier van der Reinder Ruurds---- Mooy Rienk Lucas en Koopmans Jelle Johannes beide kooplieden wonende te Oldeboorn
schrijven en tekenen een brief als request, dat zij in 1814 in Februari aan de Heeren Hesling Klaas destijds Schout van genoemde
gemeente en Wier van der Reinder Ruurds en Bottema Sipke Johannes toen leden van de raad van genoemde gemeente hebben
verkocht en geleverd 2 Dragonderpaarden en dat hun declaratie (bijgevoegd) nog steeds niet betaald is enz. enz. jaar 1816 (5)
Wier van der Ruurd Reinders---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders beide te Oldeboorn, Onderwerp:
hun rekwest betreffende hun kwaliteit als testamentaire Executeuren van de nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds in leven
Huisman te Oldeboorn en op 29 mei 1824 overleden, verzoeken vrijstelling van de hun opgelegde boete wegens te laat enz. enz.
jaar 1825 (3)
Wier van der Ruurd Reinders---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders, Onderwerp is vrijstelling van
betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds overleden 29 mei 1824 enz. jaar 1825 (3)
Wier van der Ruurd Reinders---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders te Oldeboorn als testamantaire
executeurs van de nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds den 29 mei 1825 te Oldeboorn overleden hij verzoeken kwijtschelding
van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)
Wier van Jacob, 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)
Wier van Jelle, 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)
Wierda Anne Zytzes, Logementhouder te Ferwerd, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824
(2)
Wierda A. te Genum 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)
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Wierda A. te Genum 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)
Wierda A. te Genum, 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)
Wierda Albert Fokkes te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sloten
enz. enz. jaar 1822 (3)
Wierda Albert Folkerts , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sloten in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Wierda Albert Folkerts wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming geheel
vervallen, Hij is gekozen en benoemd als zetter voor de stad Sloten jaar 1821 (1)
Wierda Albert Folkerts, Huisman, Huis 80, 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)
Wierda Albet Folkerts te Sloten 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)
Wierda Auke 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)
Wierda Bolsward Agent van Politie Bolsward, jaar 1838
Wierda Cornelis J. 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)
Wierda Cornelis Jelles wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839(9)
Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Wierda D. Leeuwarden Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel (5)
Wierda D. Leeuwarden Veldwachter te Hemelumer Oldephaert (2)
Wierda Durk Laat zijn benoeming passeren als Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (1)
Wierda Durk Leeuwarden Landbuurt 35 Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (3)
Wierda Durk Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement
Wierda Durk Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens(1)
Wierda Durk Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Wierda Durk te Leeuwarden, 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)
Wierda Durk Willems ---- Dijkstra Joeke Aukes te Paessens Onderwerp de verkoop van zijn spullen te Metslawier door de
deurwaarde van Oosten i.v.m. zijn belastingschuld enz. wordt ook in genoemd Heeringa Sake Tjepkes Deurwaarder Executant enz.
vergezeld door Smeding Jan Meinderts en Wierda Durk Willems zij begeven zich naar Dijkstra Joeke Aukes en aldaar beslag
gelegd enz. er wordt beschreven waar beslag is opgelegd enz.jaar 1822 (4)
Wierda Folkert Hijlkes, Huisman te Terkgaast de president van de gemeente Sloten Hottinga W schrijft in een document aan de
Gouveneur dat eerstgenoemde in dienst van de gemeente een Paard heeft gekocht en dat hij, onkosten heeft om deze te brengen
van Leeuwarden naar Sloten enz. jaar 1815 (1)
Wierda Geertruida Cornelis---- Koopmans Rinse Kerstes Administreerende van den Dorpe Oosterend verklare in een door hem
getekende brief dat de Wees en Minderjarige Wierda Geertruida Cornelis door den Armen Administratie verzorgd wordt maar dat
zij thans geen onderhoud meer geniet omdat zij als Werkmeid dienende is, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in
de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Wierda Geertruida Cornelis te Lemsterland, 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
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gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Wierda Geertruida Cornelis wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Wierda Gerrit * Lemmer staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het
besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie
zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Wierda Gerrit 23 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen
informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Wierda Gerrit Jelles 11 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting
1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn
afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Wierda Gerrit Jelles 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Artillerie 4 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Wierda Gerrit Jelles, Lemmer is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative Lijst met
12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon
moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4
ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)
Wierda H. , een verleende vergunning (Geel) om met het schip de “Het Friesche Haagje“ 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 1904 (1)
Wierda H. J. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wierda Heen Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Wierda Hein C. te Echten, Beurt en Veerdienst van Echten naar Heerenveen, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Wierda Hein Cornelis te Lemsterland, 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)
Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Wierda Hein te Echten, Beurt en Veerdienst van Delfstrahuizen naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8).
Wierda Hein te Echten, Beurt en Veerdienst van Delfstrahuizen, Echten en Oosterzee, 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).
Wierda Hielke Heerenveen Schip de Heerenveen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Wierda Hielke Heerenveen Schip de Heerenveen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
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Wierda Jannes---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken betreffende
een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door hem
ondertekende brief ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af van
400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen
van Jacob, Wierda Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878 (6) dossier (35)
Wierda Jelle , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen van
Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819
(4)
Wierda Jelle Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Wierda Jelle Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Wierda Jelle Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Wierda Jentje Jolles, 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)
Wierda Joh. 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)
Wierda Johs. Rudolphy, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den
13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor
van betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Wierda K., Kamer van Koophandel en Fabrieken te Aengwirden zijn benoeming in de kamer jaar 1918 (1)
Wierda Klaas Fabrikant van Bouwmaterialen te Oosterwolde, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar 1916 (4)
Wierda Klaas, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep
enz, jaar 1918 (5)
Wierda Klaas, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland jaar 1917 (5)
Wierda Leendert Jans---- Olinjus J. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester
van Harlingen en heeft de eer om onder geleide van Somer Oepke ter examinatie als Rijder voor de Spoustrein op te zenden
Wierda Leendert Jans enz. jaar 1815 (1)
Wierda M. 1 Augustus 1809 een wagenvracht voor 4 man vrijwilligers naar Leeuwarden, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,
Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige
district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Wierda Minne Minnes --- een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van mindere graden van het
regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Dirks Stephanus en Minnes Berber en zijn Signalement enz. jaar
1840 (2)
Wierda Otte Murks te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Wierda P. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners
zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart
zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Wierda P. wegens betaling voor geleverde schrijfbehoeften aan de Schout van de Gemeente Marssum enz. jaar 1814 (2)
Wierda Piebe, 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)
Wierda Roudolfi Joh.---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren van
Tjerkgaast en er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. kwamen
Teu?es Fedde en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het verwaarlozen van
zijn ampt schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes Gosse en Scheltes Abe van
Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de kerk moet en Hessels Klaas enz.\
op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4)
Wierda S. P. te Blija wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wierda Sijtze E. 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)
Wierda Sijtze Ruurds oud 38 jaar Slepersknecht van 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)
Wierda Simon Derks 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
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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)
Wierda Sybren Hyltjes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wierda W. H. , 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)
Wierda Willem Klazes te Bolsward, door zijn wangedrag ontslagen als Agent van Politie , met een handgeschreven brief met zijn
handtekening . 24 Mei 1841 (4)
Wierdema Rients Harmens, 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)
Wierden Jelle, Nachtwacht te Lemmer gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Wierds Folkert de weduwe 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)
Wierds Klaas , 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)
Wierds L. Medemblik Schipper, 18-08-1837

Wierds S. de weduwe te Bergum, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wierds Sake wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat
door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Wierds Sake, 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)
Wierds W. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Wierdsm J. D. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij
aldaar enz. jaar 1815 (3)
Wierdsma J. D. Burgemeester en Notaris te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, dat hij weder is aangesteld als Lid der Militieraad maar dat wegen zijn werkzaamheden als Notaris enz. deze
brief is mede ondertekend door de solliciteur Spoelstra B. jaar 1817 (2)
Wierdsma Jentje Dominicus en Romkes Johannes , zij zijn als Schatters over 1824 te Leeuwarden gedesigneerd enz. jaar 1823
(1)
Wierdsma M. Gerkes te Marssum 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)
Wierdsma P. Feddes Klaas Cornelis Vrederegter te Leeuwarden hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van
Geneeskundig onderzoek en Toezigt van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz.
enz., jaar 1822 (5)
Wierdsma Syds beerts 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)
Wierdsma A. F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wierdsma A.,---- Bijlsma P. J. Directeur van de Franeker Stoomboot-Maatschappij kantoor aan de Zuiderkade melden in een
advertentie en folder dat een geregelde dienst tussen Franeker en Harlingen in verbinding met omliggende dorpen enz. enz. ook
naar de Zaanstreek en Amsterdam ingaande 22 Februari 1904 met Wierdsma A., Kapitein van het Schip “Stad Franeker III” met
vermelding in de advertentie en folder van de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)
Wierdsma Anne F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wierdsma D. J. te Leeuwarden , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Wierdsma Dirk Beerts 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)
Wierdsma F. G. 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)
Wierdsma F. G. 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
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(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Wierdsma F. G. 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 (11) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wierdsma F. G. 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)
Wierdsma F. G. te Dronrijp, 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)
Wierdsma F. te Dronrijp, 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)
Wierdsma G. F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wierdsma Gerardus geb. 8 juni 1885 Lemmer R.K. van beroep Slager een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt
als veldwachter te mogen worden aangesteld enz. enz., ook heeft hij een enige politieonderwijs genoten van zijn broer die chef
veldwachter te Nijmegen is, hij is aangesteld als veldwachter van de gemeente Lemsterland voor de tijd van 1 jaar na de
eedsaflegging, omdat Verbeek J. nog niet als veldwachter in dienst kan treden wegens een uitgebroken staking der Alg.
Scheepvaart Mij. Flevo enz. enz. jaar 1919 (10)
Wierdsma Gerardus * 08-06-1885 Lemmer Veldwachter (4)
Wierdsma Gerardus Lemmer Veldwachter (2)
Wierdsma Gerrit F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wierdsma Gosse G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Wierdsma H. F. 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)
Wierdsma H. F. 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)
Wierdsma H. F. te Dronrijp, 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)
Wierdsma H. T. 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)
Wierdsma J. D. Kapitein wordt vermeld in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren
van het batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)
Wierdsma J. D. Majoor van het Bataillon Schutterij te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het smartelijk overlijden van Wal de H. in leven Luitenant Colonel enz. jaar 1817 (1)
Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) Mr. Burgemeester te Leeuwarden (gaat af 2 januari 1820) 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)
Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus)---- Mulier G. N. (Mr.) wordt genoemd in een door Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus)
Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn request voor zijn
ontslag als Schutter en als 2e Luitenant bij de dienstdoende Schutterij enz. jaar 1824 (7)
Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus)---- Schmitz G. commies bij de Stedelijke Belastingen betreft een advies van de Burgemeester
van Leeuwarden Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) op Schmitz G. zijn request ter bekoming van een pensieon enz. jaar 1818
Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) ----Wybrandi P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om
een gratificatie verzocht, en de Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor
haar voor haar omdat zij in ongelukkige omstandigheden verkeert, zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het
originneel journaal van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden zijn;
hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William, het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland,
verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland in gebruik bij de O. I.C., de
Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als
vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken en kort na zijn aankomst in Batavia
Overleden , zij (Wybrandi P. weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter in de leeftijd van 21 jaar en een zoon tussen de
17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele
som van fl. 22.= , haar vader is een zeer welgesteld man een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite
gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz. jaar 1818 (10)
Wierdsma J. 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)

6082
6419

6386
6647

453
03-05-1822
286
30-06-1817

118
1108-1814
19
13-01-1816

6631

1125
14-09-1814

6417

186 + 198
03-05-1817
14-05-1817
870
11-11-1815

6401

6404
6425

6395
6402

6089
6403

59
05-02-1816
26
03-01-1818
505
21-05-1815
922-1+7
09-12-1815
1199 blz. 33
26-12-1822
28
18-01-1816

6626

454
23-04-1814

8280

517-11, 22
19-05-1840

6023

401
23-06-1817

6032

175
11-03-1818
224
11-04-1817
217
13-03-1823
1102-4
18-12-1816

6021
6092
6276

Wierdsma J. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wierdsma J. D.---- 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. (Christiaan) Grietman
van Ferwerderadeel enz. jaar 1817 (3)
Wierdsma J. D. bij de 2e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz.
met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
Wierdsma J. D.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de loting der functies in de gemeenteraad en wel Buijsing R. (Reinder), Salverda S., Wierdsma J. D. en
Romkes J. enz. jaar 1816 (1)
Wierdsma J. D.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals
blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van
Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver
man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van
Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz.
en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw
van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan
Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,
Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp
Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden
genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit
document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. ,
Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J.
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met de
navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus
oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward
welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend
Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader
en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Wierdsma J. D. 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. tevens
ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij deze functie niet anneemt enz. 1817 (4)
Wierdsma J. D. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en
lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Wierdsma J. D. Mr. Lid van der Raad van Leeuwarden wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het Eerste Militiedistrict
enz. jaar 1816 (2)
Wierdsma J. D.---- Salverda S. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie en Wierdsma J. D. Majoor provisioneel Commandant der Stedelijke Schutterij der Stad
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Burgemeester deze Stasd enz. jaar 1818 (3)
Wierdsma J. D. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Wierdsma J. D. 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)
Wierdsma J. D. te Leeuwarden, 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)
Wierdsma J. D.---- Wal de H. Luitenant Colonel van het 4e Bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Hoofdofficieren der Schutterijen enz. en dat Wierdsma J. D.
benoemd wordt tot Majoor van genoemd Bataillon enz. jaar 1816 (1
Wierdsma J. J.---- Giffen W. geeft eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland
dat de Diacony der Gereformeerde Christelijke Gemeente te Lollum dat in het begin van de jare 1800 en twaalf onder aprobatie
van de fungerende prefect van dit Departement door de Notaris Wierdsma J. J. te Sneek verhuurd heeft voor de tijd van negen jaar
aan Schaafsma Andres Sijdses eene Zathe en Landen aldaar enz. er zijn moeilijkheden met de verhuring betreffende de betaling en
zij willen het nu overdagen aan Andela Johannes Watzes mede te Lollum wonende enz. jaar 1814 (3)
Wierdsma J. 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 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Wierdsma J. R---- Eekma K. Apotheker te Sneek . Ondererp; een declaratie wegens geleverde medicijnen aan de gevangenis.
Wordt ook in genoemd Wijndels apotheker te Heerenveen enz. ook de weduwe Kromhout W. B. een declaratie wegens geleverde
reparatieen aan de gevangenis te Sneek en van Wierdsma J. R. Timmerman te Sneek een declaratie wegens geleverde
Kledingstukken en Dekens voor de gevangenen enz 1817 (4)
Wierdsma J. R. te Sneek een declaratie wegens geleverde kledingstukken enz. enz. jaar 1818 (2)
Wierdsma J. R. te Sneek stuurt een rekening in aan de Gouverneur van Vriesland betreffende gedane leverantie en reparatien in
de gevangenhuizen te Sneek over de maand maart 1817, jaar 1817 (1)
Wierdsma J. R. ---- Wiersma J. R. te Sneek een declaratie voor geleverde kleden voor de gevangenen te Sneek enz. enz. jaar 1823
(3)
Wierdsma Jan Beerts 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)

6082
6626

453
03-05-1822
487 blz. 7
07-04-1814

6424

609
10-12-1817

6047

379
03-06-1819
58-2
02-02-1816
28-03-1825
28-12-1825
33/1-C

6404
6871

6646

957 lijst 1
20-12-1815

6646

957 lijst 2
20-12-1815

6395

423
03-05-1815

6626

540
15-04-1814

6276

1102-15
18-12-1816

6047

379
03-06-1819
1
29-04-1814

6383

6386
6395

166
01-08-1814
414
04-05-1815

8285

611-8
18-06-1840

6091

119
04-02-1823

8356

324-18,1
03-04-1841

5985

190, 1
11-02-1814
687-17_1
06-07-1839
694
13-09-1821
671 en 694
03-09-1821
79 nr. 35
31-03-1814

8197
6074
6074
6382

6009
6276

6082
6032

173
12-03-1816
1102-16
18-12-1816

453
03-05-1822
198
24-03-1818

Wierdsma Jan T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wierdsma Jan Taekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz.
Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Wierdsma Jan W. 7 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)
Wierdsma Jentje Dominicus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wierdsma Jentje Dominicus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)
Wierdsma Jentje Dominicus te Leeuwarden, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de
Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der
Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825
(3) gehele document (5)
Wierdsma Jentje Dominicus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of
Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Wierdsma Jentje Dominicus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of
Lid van de Raad te Leeuwarden en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Wierdsma Jentje Dominicus, Majoor staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke
Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz.
jaar 1815 (3)
Wierdsma Jentje---- Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wierdsma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartena Laurentius
D. alle inwoners van Leeuwarden zij hebben het voornemen om een commissie uittemaken ter inzameling van penningen ter
ondersteuning van behoeftige Landgenoten zoals in vele andere steden enz. jaar 1814 (1)
Wierdsma Lieuwe G. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Wierdsma Louw R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wierdsma P. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij
belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot
de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Wierdsma P. als Kapitein wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814
(1)
Wierdsma P.---- Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende twee orders ontvangen van Baron Swarts de Landus (Sweerts de Landas) enz en een copie daarvan
gezonden naar Wierdsma P. Procureur Crimineel enz. jaar 1815 (3)
Wierdsma P.---- Mahien F. J. een document waarin o.a. de Declaratie van reis en verblijfkosten als Directeur over de arbeid der
gevangenissen verder in dit document genoemd Wal de M. S. als Lid en Secretaris over de gevangenissen en Wierdsma P. als Vice
President het betreft arbeid vioor gevangenen in het huis van Burgelijke en Militaire Verzekering te Zwolle jaar 1840 (10)
Wierdsma Pieter , Mr. Procureur Crimineel gestrekt hebbende om van de aanvaarding aan hem opgedragen lidmaatschap der
Commissie van de Administratie over het huis van reclusie en tuchtiging hij heeft zijn bedenkingen en wil verschoond worden enz.
jaar 1823 (2)
Wierdsma Pieter hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad
Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van
Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en
hoeveel Tractement, Jaar 1841 (5)
Wierdsma Pieter Mr. Procureur binnen Friesland schrijft en tekend een document enz. jaar 1814 (1)
Wierdsma Pieter staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland met
functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)
Wierdsma R. De Regenten van de Gevangenis te Sneek hebben de eer te vragen aan de Gouverneur welke de redenen zijn dat de
ingeleverde rekening van voornoemde geen autorisatie is gegeven enz. jaar 1821 (2)
Wierdsma R. zijn declaratie voor gedane reparatien aan de gevangenis te Sneek in de maand mei ad. f. 71 enz. jaar 1821 (3)
Wierdsma S. P. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar
1814 (5)
Wierdsma S. R. een ordonnantie ten bedrage van f. 1-10-: wegens geleverde mondbehoeften voor de gevangenen te Sneek enz.
jaar 1816 (1)
Wierdsma Sjouke J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Wierdsma T. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wierdsma T. K.---- Veen van der J. , hij is benoemd tot Vrederechter canton Leeuwarden i.p.v. Wierdsma T. K. die bij deze op zijn
verzoek wordt ontslagen en als Griffier van dat Vredegerecht Stinstra J. i.p.v. Strik W. die bij deze op zijn verzoek wordt
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ontslagen , tot plaatsvervanger in het vredegerecht te Buitenpost benoemd Sikkema H. J. i.p.v. Sipkema A. R. die bij deze op zijn
verzoek wordt ontslagen, jaar 1818 (2)
Wierdsma Theod. Kl.---- 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)
Wierdsma Theod. Kl.? Vrederegter ondertekend een verklaring dat hij van de Griffier Hamerster ….? , zijn tractement heeft
ontvangen over februari, jaar 1814 (1)
Wierdsma Theodorus Kléarda Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3))
Wierdsma Theodorus 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)
Wierdsma Theodorus Kluerda 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)
Wierdsma Theodorus---- Salverda S. (Suffridus) adjunct Maire der Stad Leeuwarden hij is samen met de Vrederegter van het
Canton Leeuwarden Wierdsma Theodorus zig begeven ten huize en kantore van de Ontvanger Richon ….? Om daar bezit te
nemen van alle voorhanden zijnde papieren omdat deze ontvanger al lang voordien vertrokken was en het kantoor verlaten enz.
jaar 1813 (2)
Wierdsma Theodorus, 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)
Wierdsma W. R. te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van Wijn
en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wierdsma W. R. te Nijega 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)
Wierdsma W. R. te Nijega 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)
Wierdsma W. R. te Scharsterbrug staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal 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)
Wierdsma W. R. te Scharsterbrug, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als ontvanger van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Wierdsma Wierd Bouwes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Wierdsma….? Procureur Crimineel in Vriesland schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat,
verzoekt orders om het schavot op te rigten enz. jaar 1814 (1)
Wierdstra Hartman Pieters---- Bovenkamp A. L. Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de weigerachtige personen om hun verschuldigde Sneeuwopruimen van de Heerenweg tussen Wolvega
en Blesbrug en wel, Douwma Hate Martens, Wierdstra Hartman Pieters wonende te Vinkega enz. jaar 1815 (1)
Wierdstra R. L. , 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)
Wierdstra T. W.---- Wijnia K. M. en Wierdstra T. W. zij hebben aan de Controleur der directe belastingen controle Dockum
ingeleverd reclamatieen wegens dubbelden aanslag enz. dit document is getekend door de Schout van Nes Wijnia H. M. jaar 1815
(1)
Wierema Hijlke Johannes 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel 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)
Wierema Holke Johannes 561 Oosterend 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)
Wierema Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wieren Hans Jacobs, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek
gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Wieren Reinder Gerbens---- Visser Jan Sjoerds 46 jaar Veldwachter of Policie bediende te Oenkerk oud 46 jaar begevende naar
een Seperatiste vergadering daar aangekomen was de bijeenkomst boven getal en wel 20 tot 30 personen buiten het huisgezin (huis
no. 90b) de spreker was Wieren Reinder Gerbens Timmerman te Oenkerk en. jaar 1837 (4)
Wieren van R. G. Timmerman te Rinsumageest Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn tot
heden onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz. en er staat een bedrag aan boete bij. jaar 1841 (2)
Wieren van R. te Allingawier 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.
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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)
Wieren van R. 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)
Wieren van Reinder Gerbens te Rinsumageest, een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige
bijeenkomst enz. jaar 1841 (3)
Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het houden van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten
, wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude, With de Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder
Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude jaar 1841 (3)
Wieren van Reinder Gerbens te Rinsumageest onderwerp een vonnis van 27 maart 1841 met een boete van 27.44 gulden incl.de
kosten wegens het houden van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Kollum enz. jaar 1841 (2)
Wieren van Reinder Gerbens, Timmerman te Rinsumageest, Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841
wegens het houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (4)
Wieren van Siemon * 14 mei 1891 Parrega Veldwachter te Bolsward en Wonseradeel (7)
Wieren van Tiemen Lolkes---- Knossen IJbeltje Tjeerds huisvrouw van Wieren van Tiemen Lolkes van beroep Winkelier te IJlst
geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met
verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7
oktober 1839 in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van
aangifte ten kantore van Sneek enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer, enz. jaar 1840 (5)
Wieren van U. L. te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wieren van W. L. 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)
Wieren van W. Y. . te Marssum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot van het dempen van een
sloot op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Deinum enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1819 (11)
Wieren van Wijbren L. 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)
Wierenga Rinze Sjolles---- Wierenga Sjolle Rinzes is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden,
geheven wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in
de Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Beintema Johannes en Wierenga Rinze Sjolles allen te Engwierum ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (6)
Wierenga Sjolle Rinzes is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de
doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de Gemeente
Oostdongeradeel, met als borg Beintema Johannes en Wierenga Rinze Sjolles allen te Engwierum ook aanwezig de voorwaarden
van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (6)
Wiering Wipke Jeens overleden te Ureterp 28 april 1841 gaat over haar nalatenschap jaar 1841 (1)
Wiering A. 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)
Wiering Abele Engberts Kastelein te Ureterp een ondertekend request van hem dat hij tegoed heeft gelden betrefende de
Kasernering en Voeding der Gendarmerie in den jare 1811, en een document met een advies van de Schout van Ureterp over zijn
rekwest aan de Gouveneur, enz. jaar 1817 (3)
Wiering Abele, 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)
Wiering Arend te Oudehaske betreft een proces verbaal en een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)
Wiering Bocke, ,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te
leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen,
en dat 1 veldwachter niet voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester
Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een
Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des
huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in
de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens een
tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
Wiering E. A., Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Ymes Rinke, Schuit van der M?
B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G., Kooyker de weduwe, Jong de
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Andries Eelkes, Swart Johannes Klaases, Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns, Wal van der Dirk Johannes, Koe de
Age Harings, Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. , Kampe Dirk, Groot de S. R. alle
ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben
Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz. en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz. opgemaakt bij Notaris
Hanekamp van Harinxma P? D. enz. tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J.,
Groenhof Brugt G., Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients, Piers Jan, Stoffelsma Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz.
enz. jaar 1814 (7)
Wiering Engbert A. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814
no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Wiering Engbert,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te
leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen,
en dat 1 veldwachter niet voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester
Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een
Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des
huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in
de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens een
tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg Haulerwijk,
Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter niet
voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize
Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork en schop een
emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de
zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben
geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens een tekening met de
situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
Wiering H. C. 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)
Wiering Jan,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen
weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1
veldwachter niet voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout
Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork
en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes
Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de
lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens een
tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
Wiering Jeen Libbes, 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)
Wiering Smit E. Voorzitter afd. Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.
Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper
wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft
gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee
Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30
handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag
ondersteunen) jaar 1915 (17)
Wiering W. L. 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)
Wiering W. L. te Ureterp 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)
Wieringa Atze Wiebrens, 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)
Wieringa Atze Wiebrens----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)
Wieringa B. W. , wegens een geleverde doodskist in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Wieringa B. W. voor het maken van Maatstokken, hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en
Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz. enz. hij uit der kassen van Oost en
Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (20)
Wieringa C. (Claas) te Haren, Hij wordt beedigd als Burgemeester van Hem. Oldeph. en Noordwolde jaar 1879 (4)
Wieringa C. (Claas) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Dantumadeel enz. jaar 1915 (2)
Wieringa Cornelis Tjeerds, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de Ajax maar
ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de bemanning hen niet
meer goed herkende enz. jaar 1822 (1)
Wieringa de Dominee te Wommels staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F.
(Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de
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Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Wieringa Evert J. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wieringa G. R. ----De Directeur – Generaal voor de zaken van de Hervormde Kerk enz. ontvangende hebbende een besluit enz.
de navolgende beroepingen van Predikanten: Wieringa G. R. te Gaast en Nieuwhuizen onder de Classe van Sneek, Kandidaat van
den Heligen dienst enz. te Groningen enz. enz. jaar 1818 (2
Wieringa G. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Wieringa Gerlof Sytzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als
plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de
geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der
Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter
presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen
door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle
Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als
Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser Take Eelzes ,
Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Wieringa Gerlof Sytzes Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz. in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz.
en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse
tabaksbladen geheel nat en door het zeewater beschadigd enz. geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes,
Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes, Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes,
Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs, Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar
1823 (4)
Wieringa Gerlof Sytzes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte
goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als
Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Wieringa Gerlof Sytzes, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824 op de zandplaat
Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)
Wieringa J. J. , voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Wieringa J. J. te Ternaard 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)
Wieringa J. J. te Ternaard 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)
Wieringa Jan Hendrik, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Wieringa L. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Wieringa Lieuwe Sijtzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel heeft ten overstaan
van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en
Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door
de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische
Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821
(25)
Wieringa Lieuwe Sytzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer ten
overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme
Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de Visschers Post
Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt genoemd Walsma T. W.
Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821 (5)
Wieringa Lieuwe Sytzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de
ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren
en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van een op het
Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de
Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers
van de goederen zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte
Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon
Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L.
Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft
geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Wieringa Lieuwe Sytzes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte
goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
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Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als
Capitein Filatoff Nicander enz. jaar (25)
Wieringa Markus Sjolles staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (4)
Wieringa Oene te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wieringa Otte Wibrens te Oudega 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)
Wieringa Otze Wiebrens 705 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)
Wieringa P. Aardappelhandelaar te Sneek Schip de Thomas, jaar 1916 (19)
Wieringa P. te Sneek---- Lodewijk B. Aardappelhandelaar te Oosterbierum, in een handgeschreven en door hem ondertekende
brief (2 stuks) verzoekt hij om te mogen varen met zijn motorboot de “Oosterburum “als aanvulling op zijn vergunning aan de
andere kant van Dokkum om zoo in Oostdongeradeel te komen enz. enz. ook wordt genoemd het schip van Wieringa P. te Sneek
omdat deze afmetingen gelijk zijn enz. enz. jaar 1914 (7)
Wieringa P. Th.verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief om te mogen varen met zijn Motorboot de “Thomas”
groot 18 ton in het vaarwater Drachten, Bakkeveen, de Opsterlandsche Compagnonsvaart en het Tjongerkanaal enz. enz. er wordt
vermeld de maten van de boot en verder byzonderheden ook de correspondentie betreffende deze aanvraag is aanwezig met
nogmaals 5 getekende brieven van hemEnz. enz. jaar 1916 (20)
Wieringa R. te Engwierum 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)
Wieringa R. 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)
Wieringa Sijtze T. 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 Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Wieringa Sjolle Markus, 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)
Wieringa Sytze L., 200 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)
Wieringa te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Wieringa te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wieringa Tjeerd S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit
van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Wieringa Tjeerd S. komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J. Grietman van Westdongeradeel, hij maakt een staat van
aangespoelde goederen op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te Wierum drijvend in
zee gevonden zonder te weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2)
Wieringa Tjeerd Sijtzes---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide
Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is
gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A. Commies, Swart de
R. Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra
Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends, Jong de Age Nuttes,
Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf
Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten,
ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) enz. jaar 1819 (7)
Wieringa Tjeerd Sijtzes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel
als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in
de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
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Wieringa Tjeerd Sytzes---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan
boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip
zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar
zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth
Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een
inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Hoekstra Gerlof Foppes en door hem geborgen zijn samen met
Basteleur Dooitzen Jelles, Wieringa Tjeerd Sytzes, Groen Bote T., allen Visscherslieden in Moddergat enz. jaar 1819 (13)
Wieringa Willem Drachten Politiedienaar Met Signalement
Wieringa Willem, Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 01-12-1808 Groningen, 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)
Wieringa Wytze J. , Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en 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)
Wieringen ----- Departement van Marine, bij inschrijving zal worden aanbesteed het maken van een ijzeren Lichtopstand op
Wieringen en het afbreken van de kleine houten lichtopstand, met Bestek en voorwaarden en een tekening van bedoeld object enz.
enz. jaar 1883 (15)
Wieringen Barske van G. ----Vermeulen A. P. C. hij vertrekt uit het Connectoraat van de Latijnsche School te Franeker daardoor
zijn voorgedragen Wieringen Barske van G. te Utrecht en Mulder B. te Noothey bij Voorschoten beide candidaat in de letteren en
benoemd wordt Wieringen Barske van G.
Wieringen---- Hoek van der W. H. Predikant te Wieringen is beroepen als doopsgezinde predikant te Kromwal (heden 2006
=Doopsgezinde Gemeente te Itens) enz. 1823 (1)
Wieringen van Jacobus 220 is zijn volgnummer en Roelofarendsveen 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)
Wieringerwaard---- Haarsma Jouke M. te eernewoude wonende, Onderwerp van het bestuur van Wieringerwaard verstrekte
verklaring mede vertekend door de ontvangers betreffende een lading Turf enz. jaar 1825 (4)
Wieringhem Borski van Gerard---- Schippers S. W. door zijn overlijden is de post van rector der Latijnsche scholen in Franeker
opengevallen en worden nu voorgedragen Wieringhem Borski van Gerard, candidaat in de letteren thans conrector in voornormfr
scholen, Amersfoort Henricus rector der Latijnsche school in Sneek enz. en Terpstra Jacobus doctor in de letteren enz. jaar 1825
(2)
Wieringhen Borske van Gerard Conrector te Franeker, hij word benoemd tot rector van de Latijnsche scholen te Franeker in plaats
van wijlen de Heer Schippers ….? En tot conrector wordt benoemd Terpstra Jacobus te Rotterdam enz. enz. jaar 1825 (3)
Wieringhen Borski van G.----- Schippers Sytze Willems beroepen als Rector saan de Latijnse School te Franeker i.p.v. de
overleden heer Wassenberh Hieronijmus, de conrector is de heer Wieringhen Borski van G. jaar 1824 (2)
Wieringhen van---- Borski (van Wieringhen) Gerard, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de
Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Wierman? Van 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. aangezien
sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Wierrsma S. te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes)
Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der
Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wiersdsma A. F. te Franeker, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stad Franeer II “tot het Varen en Sleepen in
Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
Wiersdsma Foppe Gerrits te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Wiersdsma Foppe Gerrits te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp 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 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Wiersdsma Foppe Gerrits te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Wiersdsma Foppe te Peins, Beurt en Veerdienst van Peins 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).
Wiersdsma Kluerda Theodorus ---- Kluerda Wiersdsma Theodorus hij bedankt voor de functie van Vrederexhter en de volgende
personen zijn candidaat voor de functie; Veen van der Johannes 49 jaar en Wageningen van Gerardus 54 jaar jaar 1818 (2)
Wiersdsma Kluerda Theodorus bedankt als griffier bij het Vredegeregt te Leeuwarden de volgende personen zijn candidaat voor
de functie ; Wageningen van Gerardus 54 jaar en Veen van der Johannes 49 jaar jaar 1818 (3)
Wiersdsma Wierdsma en Sminia Assessoren ----- Leeuwarden Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads armen en
Militaire Armen der R. K. Kerk enz. jaar 1814 (14)
Wiersema J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
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Wiersm C. D. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersm F. G. 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)
Wiersma Jan Ysbrands Zeeman (4)
Wiersma Johannes Schiermonnikoog Stuurman 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)
Wiersma K. J. te Hichtum 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)
Wiersma ….? Deel 1 Kastelijn te Harlingen , onderwerp: een door hem ingezonden rekening en het advies van de schout aan de
Gouveneur: voor de aardwerkers in 1814 gemaakt door de schout en burgemeester voor verteringen, een paard en kar enz. enz.
jaar 1815 (4)
Wiersma ….? Deel 2 Kastelijn te Harlingen , onderwerp: een door hem ingezonden rekening en het advies van de schout aan de
Gouverneur: voor de aardwerkers in 1814 gemaakt door de schout en burgemeester voor verteringen, een paard en kar enz. enz.
jaar 1815 (4)
Wiersma ….?---- Hattums Albert te Veenwouden het bewaren en transporteren van zijn zoons (de gevangenen) in de maand
oktober 1814 voorgevallen vrij aanmerkelijke kosten heeft veroorzaakt daarvoor heeft de Vrederegter van Bergum Haersma van
W. H. (hij ondertekend dit document) zig reeds vervoegd bij de Procureur Crimineel de heer Wiersma ….? enz. jaar 1815 (2)
Wiersma ….?---- Jorritsma Sybren T. en Verwer Fokke AE. schrijven en ondertekenen een brief aan de Heer Commissarissen van
het Departement Vriesland namens de Kerkvoogden en Diaconen van de Hervormde Gemeente IJlst dat bij de Notaris Wiersma
….? te Sneek hebben aangegeven de publijke verhuring van hun landerijen enz. jaar 1814 (1)
Wiersma ….? Sneek Beurtschipper te Sneek, jaar 1837
Wiersma ….? van beroep Mr. Timmerman te Sneek een declaratie wegens gedane reparatien in de gevangenis te Sneek jaar 1816
(1)
Wiersma ….? van beroep Timmerman te Sneek Onderwerp: zijn declaratie wegens gedane reparatien aan de gevangenis te Sneek
enz. jaar 1823 (1)
Wiersma ….?---- Ykema Yke Theodorus wonende onder Tjerkwerd en Zandstra Taede Piers wonende te Zandfirden (Santfirden)
in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen dat
zij in qualiteit als Kerkvoogden van Sandfirden dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den
Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de
Notaris Noyon L. jaar 1814 (4)
Wiersma ….?---- Zijlstra Folkert Klazes geeft samen met Winia Douwe Romkes in een door beide ondertekend Request aan de
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen dat beide wonende te Oudega Canton Sneek in
qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van Oudega dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd
van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede
onderteked door de Notaris Noyon L. jaar 1814 (4)
Wiersma ….?, aan zijn request kan niet worden voldaan terwijl de Gouverneur voor een regelmatige vervulling van deze
onderwijzersplaats moet zorgen enz. jaar 1821 (1)
Wiersma A. H. 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)
Wiersma A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners
zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart
zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Wiersma A. K. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiersma A. K. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiersma A. K. 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)
Wiersma A. P. te Hartwerd 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)
Wiersma A. 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)
Wiersma A. P. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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Wiersma A. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 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)
Wiersma A. R. te Akkrum 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)
Wiersma A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Wiersma Akke T., 1 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)
Wiersma Akke T., 315 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)
Wiersma Albertus, Notaris te Roordahuizum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot
het maken van een brugje over de bermsloot aldaar enz. , jaar 1879 (5)
Wiersma Alle D. 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)
Wiersma Anna K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Wiersma Antje zij 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)
Wiersma Aukje betreft haar nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te Leeuwarden worden in
genoemd Jan, Tamme, Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818
Wiersma B. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wiersma B. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Wiersma B. te Pingjum 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)
Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wiersma Bauke 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)
Wiersma Bern. 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)
Wiersma Bern’s 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)
Wiersma Bokke F. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
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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)
Wiersma C. D. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiersma C. D. te Minnertsga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Wiersma C. D. te Minnertsga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Wiersma C. D. te Minnertsga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Wiersma C. D. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersma 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)
Wiersma C. F., 3 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen
ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Wiersma C. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiersma C. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Wiersma C. te Huizum 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)
Wiersma Cornelis, Notaris vroegewr in de Schrans onder Huizum thans te Leeuwarden verzoekt restitutie van betaalde regten enz,
jaar 1841 (3)
Wiersma Cornelis, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe Burum over den dienst
van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)
Wiersma D. B. 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)
Wiersma Dedde, 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)
Wiersma Dirk D. 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)
Wiersma Dirk G. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Wiersma Dirk G. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet
met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr. 63/9751 jaar
1839 (3)
Wiersma Dirk Gerrits te Lemsterland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Wiersma Dirk Gerrits te Lemsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz.
jaar 1825 (5) (dossier13)
Wiersma Dirk H., Politiedienaar te Rottum 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)
Wiersma Dirk 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)
Wiersma Dirk Lieuwes---- Leo Otte Fransens van beroep Timmerman te Ferwerd dat hij zijn getrokken nummer verwisseld heeft
met Wiersma Dirk Lieuwes, Landman te Blija en dat deze schriftelijk is vastgelegd dat Leo Otte Fransens zal genieten een som
van f. 520.= enz. tevens; Zweep van der Jacob Watzes Rentenier en Zweep van der Watze Jacobs, Huisman en Heckman
Beerend, Meester Linnenwever allen te Blija wonende verklaren en ondertekenen in een verklaring dat Wiersma Dirk Lieuwes en
Leo Otte Fransens van lotingsnummer hebben geruild voor f. 520.= enz. enz. jaar 1814 (6)
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Wiersma Dokkum 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 1896 (2)
Wiersma Douwe Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Wiersma Douwe H. de erven staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in
de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Wiersma Douwe H., Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wiersma Douwe 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)
Wiersma Douwe, 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)
Wiersma Durk J. Kapitein op de Vrede, jaar 1837
Wiersma Durk Lieuwes--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan
de commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost
Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de
eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich
noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken gebruikt om
zig daarvan te ontdoen enz. en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij
mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2)
Wiersma Durk S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum,, Gemeente Kollum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wiersma E. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen gezworven hebbende verder een
door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een bericht kreeg van de Armverzorgers
van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer te Burum een in armoede en aan Lichaamsgebreken
Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen reisen en met een tevens een brief van De
gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W. en ter ordonnantie van dezelve de griffier Salverda M. enz.
jaar 1815 (18)
Wiersma E. E. hij komt voor in de als afgaande Kerkvoogd, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur
van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis
enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)
Wiersma E. E. Schout van van Burum en Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van
den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz.
jaar 1815 (5) (dossier 15)
Wiersma E. E. 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)
Wiersma E. E. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiersma E. E..---- Blecourt de Jan Johannes voormalig Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Wiersma
E. E.E. de Schout van de gemeente Burum jaar 1814 (1)
Wiersma E. E..---- Wiersma Louwe Cornelis Lid van de Raad van Burum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie
van Wiersma E. E.de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Wiersma E. E..---- With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat
hij een brief van de Schout Beintema J. M. (Johannes Meinerts) (die deze brief ondertekend) van de Gemeente Oudwoude heeft
ontvangen betreffende de Militaire Leverancien in den jare 1813 en in het begin van 1814 en van de Provisionele Schout Wiersma
E. E. van de Gemeente Burum (die deze brief ondertekend) betreffende de zelfde leveranties enz. jaar 1815 (5)
Wiersma E. S. 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)
Wiersma Ebe Liebes hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum verder
wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)
Wiersma Eise 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)
Wiersma Eiso te Franeker 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)
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Wiersma Enne Euwes heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle
zetters van Friesland (62)
Wiersma Enne Euwes 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)
Wiersma Enne Euwes---- Wiersma L. C. Schout van de gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Wiersma Enne Euwes gewezen Schout van de gemeente Burum die door de voordragt van Wiersma Louwe Romkes
tot adjunct schout wordt voorgedragen Wiersma Enne Euwes enz. jaar 1815 (2)
Wiersma Enne Euwes, 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)
Wiersma F. 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)
Wiersma F. G. 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)
Wiersma F. G. 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)
Wiersma F. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier: 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)
Wiersma F. Jurjens te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wiersma F. L. 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)
Wiersma F. P. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wiersma F. T. , 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)
Wiersma F. T. ondertekend een document als Kerkvoogd van de Dorpe Wetzens aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
Departement van Vriesland betreffende verhuring van 7 pond land enz. jaar 1814 (1)
Wiersma F. T. te Wetzens 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)
Wiersma Fedde Bokkes 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)
Wiersma Fedde Bokkes 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)
Wiersma Fedde 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)
Wiersma Fedde T. 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)
Wiersma Fedde Teekes , 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)
Wiersma Foeke T. 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)
Wiersma Foeke Tekes 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)

Wiersma Foeke Tjerks * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Wiersma Foeke Tjipkes 157 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
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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)
248-b 1e bat
Wiersma Fokke Tjepke 157 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
2e blz.
der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de
Nom. Staat
afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie
07-06-1817
Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
1612
Wiersma Fokke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
05-12-1917
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
379
Wiersma Former F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
95-4
Wiersma Former Thomas 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)
70/1, 26
Wiersma Former Thomas van Oostdongeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
21-01-1840
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
377/28, 5
Wiersma Former Thomas 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, 16
Wiersma Former Thomas wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
19-04-1841
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
1194 blz. 4
Wiersma Former Thomes te Wetzens 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)
1215-4
Wiersma Former? Thomas , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in
29-11-1823
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
175/27-10
Wiersma Former? Thomas wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties
21-02-1841
Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz. ook wordt
vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
175/27-21 21- Wiersma Formes Tomas te Wetzens wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel in een document
02-1841
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en
Westdongeradeel bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
900-2
Wiersma Freerk L., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
04-09-1815
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)
25-A
Wiersma G. Mr. Bakker te Echten, hij vind dat de tijd tot vervoer van het meel van de molen tot tot aan zijn huis door dse
08-12-1824
ontvanger te Oldemarkt niet lang genoeg is gesteld enz. enz. jaar 1824 (5)
966/7 en
Wiersma G. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14,7>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
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)
480
Wiersma G. K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
06-07-1820
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
84
Wiersma G. P. S.H.zn.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
15-11-1894
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl
enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers
Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
172
Wiersma G. S. assessor van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat volgens art. 197
16-04-1817
der wet op de Nationale Militie het de beambten van den Burgelijken Stand verboden is eenig manspersoon ten huwelijk aan te
tekenen zonder dat hij maar dat Woude van der Roelof enz. jaar 1817 (2)
1258
Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een document betreffende de verblijfplaats van Stoelwinder
10-10-1814
Jan de Schout is geïnformeerd dat hij zigi n het Groningerland ophoud en hij waarschijnlijk de vader van de gevonden jongeling is
enz. jaar 1814 (1)
164
Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (1)
20-02-1815
643, 5-8
Wiersma G. S. ---- Sytzama R. D , Manger, Symens P. (Pieter) en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten van Feenwouden zij
28-06-1815
hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet te lezen), dat op den
13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met overleg van de heer schout
Boersma H. E. (Hotze Egberts), Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4)
131
Wiersma G. S.---- Feenstra Thijs, zijn teruggezonden request met het antwoord (advies aan de Gouveneur) daarop van de schout
07-02-1815
Wiersma G. S. van Veenwouden enz. jaar 1815 (2)
1432
Wiersma G. S.---- Hellinga Luitjen F., Ouderling ondertekend mede een brief dat zij ene missive hebben verzonden aan de
01-11-1814
Gouverneur van Vriesland betreffende het Traktement van de Predikant dat in de jare 1763 van de toenmalige Heeren Staten enz.
Wiersma G. S. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende voorstaande enz. jaar 1814 (4)
319
Wiersma G. S. hij ondertekend een document net de vermelding in kennisse van ons Secretaris Liquidateur en Schouten der
20-02-1815
gemeentens Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden den 29e maart 1815 met als onderwerp; Voordragt tot Extenitie van
de Achterstallige schulden van het voormalige district Dantumadeel enz. jaar 1815 (7)
809
Wiersma G. S.---- Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district van Dantumadeel enz. de schout van
11-08-1815
Veenwouden Wiersma G. S. mededeeld dat hij alleen het dorp Veenwouden Specteerd enz. en hij met de gedane rekening geheel
onbekend is enz.jaar 1815 (2)
71/7
Wiersma G. S. Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---27-01-1815
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
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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)
Wiersma G. S. Schout der Gemeente Veenwouden door hem is te kennen gegeven dat bij hem ontvangen was een missive
betreffende de maatregelen tot afbetaling der achterstallige Predikants traktementen enz. jaar 1814 (2)
Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp
dat aan de Russische troupes geleverd is een Paard voor voor de Artillerie trein enz. jaar 1815 (1)
Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwoudem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
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)
Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten de nog niet betaald zijn over de
maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz. tevens vermeld de
gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van Veenwouden de heren
Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814 gearresteerd. Karstes Benne door de Veldwachters van
Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes Hebb door de
Veldwachter van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude jaar 1815 (3)
Wiersma G. S. Schout van Veenwouden schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 2 Veldwachters ter
opsporing van Wijnsma Klaas Andrijs welke op de morgen van 3e op het appel had gemankeerd en volgens zijn zuster enz. jaar
1814 (1)
Wiersma G. S. te Driesum 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)
Wiersma G. S.----Boer de Jan Willems hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Veenwouden Wiersma G. S.
mededeeld aan de Gouverneur en ondertekend dat voornoemde heeft aangenomen en verklaard als Zetter te blijven fungeren enz.
jaar 1815 (1)
Wiersma G. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wiersma G., Rijksveldwachter te Holwerd 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)
Wiersma Gerben H. Arbeider , en Eize H. van Zandbergen, Aanvraag tot de Executoriale verkoop van twee huizen wegens
verschuldige belasting, enz. jaar 1841 (5)
Wiersma Gerben Sjoerds, 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)
Wiersma Gerbrig, 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)
Wiersma Germen Sjoerds, meer dan 60 jaaroud, te Kollum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (2)
Wiersma Gerrijt Sjoerds Lid van de Raad van Veenwouden en wonende te Driesum wordt voorgedragen tot het waarnemen van
de functie van Woude v.d. B?. S. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Wiersma Gerrijt Sjoerds 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)
Wiersma Gerrit Sjoerds , te Rinsumageest, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Wiersma Gerrit Sjoerds 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)
Wiersma Gerrit Sjoerds wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Wiersma Goffe Beerts 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)
Wiersma 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)
Wiersma H. D.----- Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van diverse
slagters en vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request over ingevorderde belastingen enz. jaar
1824 (9)
Wiersma H. F. 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)
Wiersma H. F. 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)
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Wiersma H. G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiersma H. G. te IJtens 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)
Wiersma H. G. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma H. J. Boer 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)
Wiersma H. J. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede
dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij
vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare
geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Wiersma H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Wiersma H. Kapitein op de Jonge Anna, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden, jaar 1896
Wiersma H. Kapitein op de Jonge Anna, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden, jaar 1896
Wiersma H. T. te IJsbrechtum 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)
Wiersma H. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt
of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wiersma Haaije Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wiersma Haaitze 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)
Wiersma Haitze te Franeker 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)
Wiersma Hans 56 is zijn volgnummer en Langweer 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)
Wiersma Hartzen hij wordt voorgedragen door de President Burgemeester van Franeker als officier van de Landstorm met
vermelding van zijn rang enz. jaar 1814 (1)
Wiersma Hein Tjerks 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)
Wiersma Hein Tjerks 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)
Wiersma Hessel 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Wiersma Hessel G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma Hessel Meinders van beroep Landbouwer te Wouterswoude jaar 1839 (3)
Wiersma Hessel Meinderts te Wouterswoude, 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)
Wiersma Hessel, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie
in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge
aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Wiersma Hielke M. , 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)
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Wiersma Hilbrand W. , 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)
Wiersma Hilbrand W. 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)
Wiersma Hilbrand Wytzes 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)
Wiersma J. onderwerp zijn ingezonden rekening waarvan nog nagegaan moet worden enz. enz. jaar 1818 (1)
Wiersma J. P. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Wiersma J. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal 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)
Wiersma J. A. nr. 300 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Wiersma J. A. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wiersma J. A. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wiersma J. C. Schiermonnikoog Kapitein op de Ymuiden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Wiersma J. C. Schiermonnikoog Kapitein op de Ymuiden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Wiersma J. D. nr. 175 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Wiersma J. D. te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer J.
(Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal 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)
Wiersma J. D. te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Wiersma J. D. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersma J. E. te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Wiersma J. E. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiersma J. G. Lemmer Schipper op de De Tweelingen Daniel & Wilco, jaar 1837
Wiersma J. G. Lemmer Schipper op de Tweeling Dem…& Wilco, jaar 1837
Wiersma J. G. te Lemmer Kapitein op de Tweelingen Daniel en Wilco, jaar 1837
Wiersma J. H. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Wiersma J. J. ---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat
zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e Luitenant
Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW. G. en
Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd schutter enz.
jaar 1814 (2)
Wiersma J. J. ---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het
Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu
met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus H. en de
Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)
Wiersma J. J. wordt aangesteld als plaatsvervangend regter in de regtbank van eerste aanleg te Sneek enz. jaar 1820 (3)
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Wiersma J. J. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende
de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden
met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)
Wiersma J. J. 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)
Wiersma J. J. Notaris te Sneek woont in het huis te Sneek in eigendom van Adema B. Onderwerp opzegging/recht van huur enz.
enz. jaar 1816 (2)
Wiersma J. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wiersma J. J. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal 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)
Wiersma J. J. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersma J. J. te Lollum 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)
Wiersma J. 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)
Wiersma J. J. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wiersma J. J. te Warga 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)
Wiersma J. J. te Warrega (Warga) 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)
Wiersma J. J.
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)
Wiersma J. J.te Lollum 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)
Wiersma J. K. te Hennaard 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)
Wiersma J. K. te Hennaard 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)
Wiersma J. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma J. 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)
Wiersma J. 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)
Wiersma J. L. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiersma J. N. 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)
Wiersma J. 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)
Wiersma J. R. een rekening wegens gedane leveranties aan de Gevangenis te Sneek jaar 1818 (1)
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Wiersma J. R. een ordonnantie voor betaling wegens arbeidslonen aan de Gevangenis te Sneek jaar 1818 (1)
Wiersma J. R. Mr. Timmerman, verzoek tot het te willen bevorderen van een rekening wegens gedane leveranties aan de
Gevangenis te Sneek tevens wordt er in verteld door de regenten van de gevangenis aldaar, dat hij een eerlijk en braaf man enz. is
en enz. jaar 1818 (3)
Wiersma J. R. Onderwerp: het afzonderlijk inzenden van zijn rekeningen hij is wel Meester Timmermen maar teffens
gepantendeerd Winkelier en Koopman te Sneek, dat hij in de Fransche tijd deze man ons (de regenten van de gevangenis te Sneek)
zo braaf en eerlijk beandeld als wij van iemand zouden wenschen enz. enz. jaar 1818 (2)
Wiersma J. R. te Sneek een declaratie voor geleverde kleden voor de gevangenen te Sneek enz. enz. jaar 1823 (3)
Wiersma J. R. voor ordonnantie van zijn rekening wegens geleverde reparatieen in de gevangenis te Sneek jaar 1816 (1
Wiersma J. R. betreft een ordonnantie ter uitbetaling aan hem enz. jaar 1817 (1)
Wiersma J. R. een ordonnancie betreffende geleverde reparatieen enz. jaar 1815 (1)
Wiersma J. R. een Ordonnancie wegens kleding voor de gevangenen van fl. 9.47 jaar 1819 (1)
Wiersma J. R. een Ordonnancie wegens reparatie aan de gevangenis te Sneek, fl. 16.72 jaar 1819
Wiersma J. R. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de
diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen voor de Armen Diakonie en evt, de
onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Wiersma J. R. Meester Timmerman betreft een ordonnantie ten zijne gunste Van f. 359-14-: voor gedane reparatieen aan het
arresthuis te Sneek jaar 1816 (1)
Wiersma J. R. Mr. Timmerman te Sneek Ordonnantie betreffende reparatieen aan de gevangenis van Sneek. van fl. enz. jaar 1820
(1)
Wiersma J. R. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz.
jaar 1816 (2)
Wiersma J. R. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een Ordonnantie
van betalingaan voornoemde jaar 1820 (2)
Wiersma J. R. te Sneek betaling voor reparatieen in de gevangenis F. 26.72½ enz. jaar 1825 (4)
Wiersma J. R. te Sneek betreft een ordonnantie ter zijne gunste van f.31-3- voor geleverde kledingstukken enz. jaar 1816 (1)
Wiersma J. R. te Sneek een ordonnantie ten zijne name groot f. 34.40 voor leverantie kleding en klompen aan de gevangenen te
Sneek enz. jaar 1819 (1)
Wiersma J. R. te Sneek voor geleverde kleding der gevangenen, Het Collegie van Regenten over de gevangenissen te Sneek heeft
drie ordonnanties afgegeven enz. ten name van hem enz. jaar 1816 (1).
Wiersma J. R. te Sneek voor geleverde klompen aan gevangenen van Sneek. van fl. enz. jaar 1820 (1)
Wiersma J. R.Sneek een ordonnantie ter betaling voor hem wegens leverantie aan de gevangenen gedurende october, wegens
leverantie van kleding, ligging en dekstukken voor de gevangenen over de maand november 1816 enz. jaar 1817 (6)
Wiersma J. S. te Driesum 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)
Wiersma J. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wiersma J. te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wiersma J. te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Wiersma J. te Ezumazijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wiersma J. te Ezumazijl 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)
Wiersma J. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal 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)
Wiersma J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiersma J. te Scharnegoutum is eigenaar geworden van het Tolhuis aldaar en heeft dit achteruit gebracht, een handgeschreven
brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende
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perceel kadastraal bekend enz. enz. te Scharnegoutum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming , jaar
1918 (10)
Wiersma J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande
artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het
Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Wiersma J. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wiersma J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen
der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
Wiersma Jacob ---- 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 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 )
Wiersma Jacob Dirks 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Wiersma Jacob H. te Dongjum 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)
Wiersma Jacob J., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wiersma Jacob Louwes te Burum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop
van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Wiersma Jacob S., Boer te Jellum met (12 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)
Wiersma Jacob, 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)
Wiersma Jacobus, 269 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)
Wiersma Jan B. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Wiersma Jan Dirks 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel 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)
Wiersma Jan Dirks 517 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)
Wiersma Jan F. 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)
Wiersma Jan Fokkes, Wilde Vaart, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1873 (2)
Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1875 (2)
Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, 5 kolommen
info. jaar 1875 (2)
Wiersma Jan Hallum Schipper en Eigenaar van de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
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Wiersma Jan Jacobus benoemd voor de Stad Sneek 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)
Wiersma Jan Jacobus 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)
Wiersma Jan Lieuwes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wiersma Jan Lieuwes, 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)
Wiersma Jan R. Mr. Timmerman te Sneek een declaratie voor reparatie en levering aan de gevangenishuizen te Sneek jaar 1819
(1)
Wiersma Jan R. Diaken ondertekend als lid van de Kerkenraad 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)
Wiersma Jan R. een door de Minister van Justitie afgegeven ordonnantie tervoldoening van zijne kwitantie betreffende de
reparaties in de gevangenhuizen jaar 1819 (1)
Wiersma Jan R. 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)
Wiersma Jan R. te te Sneek hij ontvangt fl. 10:77 voor reparatie aan de gevangenhuizen enz. jaar 18181 (1)
Wiersma Jan R. te Leek een betaling wegens arbeidslonen aan de gevangenis te Sneek gedurende de maand augustus dezes jaar
enz. jaar 1816 (1)
Wiersma Jan Rients en Reitsma Pieter zij woden benoemd als Taxateur voor het huis van Stienstra J. F(T?) te Irnsum ter zake de
belasting enz. enz. jaar 1821 (2)
Wiersma Jan Rients en Reitsma Pieter beide Timmerlieden te Sneek jaar 1821 (1)
Wiersma Jan S te Hallum., Stukken betreffende het verzoek van voornoemde (c.s.) om concessie voor eene stoombootdienst
tusschen Hallum en Leeuwarden in het dossier ook het reglement en de tarief lijsten jaar 1872-1874 (54)
Wiersma Jan S. Hallum met het Schip de Reserve wordt vermeld op het document Staat van de in de Gemeente Ferwerderadeel
aanwezige Stoombootdiensten een document met 7 kolommen informatie enz. jaar 1875 (3)
Wiersma Jan S. Hallum Schip de Reserve, jaar 1875
Wiersma Jan T. te Ried 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)
Wiersma Jan Taekles te Ried 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)
Wiersma Jan Taekles, wonende onder de dorpe Riedt , Hij is Zetter van de Gemeente Tzum, maar omdat hij al zijn Voerende en
Onroerende goederen heeft verkocht enz.. en dat hij Honerabel is ontslagen enz. jaar 1823 (2)
Wiersma Jan Takels---- Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Berg van den Pieter Meintes Provisionel Schoolonderwijzer in de Bovenknijpe tot Schoolonderwijzer te
Ried en Boer tevens dat hij als Organist kan fungeren document ondertekend door Alma S. Schout, Anema Wijbe M., Nicolay R.,
Bonnema Tiete en Wiersma Jan Takels allen Gecommitteerden uit de Ingezetenen van Riedt en Boer enz. jaar 1815 (4)
Wiersma Jan Tjebbes, 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)
Wiersma Jan Tjeerds hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur
Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (6) dossier (13)
Wiersma Jan wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Wiersma Janneke Jans * 22-10-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Kok op de
Geertruida (4)
Wiersma Jelle J. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Wiersma Jelle Oosterwierum -, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Wiersma Jelle S. 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)
Wiersma Jelle te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer J.
(Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal 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)
Wiersma Jellekestaat 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)
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Wiersma Jelles S. 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)
Wiersma Jelles Siemons Koopman van beroep, wegens de aankoop van 4 paarden, Staat vermeld op een document Rekening ten
laste van de maires van de 17e Ring te Vriesland wegens het kopen van Kustkanonnen ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814
enz. jaar 1814 (5)
Wiersma Jentje Dominicus benoemd voor de Stad Leeuwarden, gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke
Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Wiersma Jentje---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig
te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Maatschappij te Amsterdam ter
inzameling van penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. hebben wij een dusdanige commissie daargesteld e
Heeren Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartna Laurentius D. enz. jaar
1814 (3)
Wiersma Jetse, 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)
Wiersma Jetze Boukes, 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)
Wiersma Jetze Dirks te Anjum , Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding
enz., jaar 1841 (9)
Wiersma Jilles Symon---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen
Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden
gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809 en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder
aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is en Klazes Jan
Fiscaal, en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz
Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks te Niawieran beroep Gardenier te Niawier,
Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en
Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje
(ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de
mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz. en Talsma Henne Sytzes van
beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt
Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz. ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van
Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A.
eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)
Wiersma Joh’s D. te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als ontvanger van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Wiersma Joh’s Geerts 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Wiersma Johannes 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 1889 (2)
Wiersma Johannes (2e Stuurman) , 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)
Wiersma Johannes , 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)
Wiersma Johannes Fokkes staat voor 4-11-14 Hollandse guldens vermeld in een document genaamd oninbare posten in de Directe
Belastingen over 1813 d.d. 30-0-6-1814 de Ontvanger van de Belastingen Ropeke F. P. schrijft en ondertekend dat dit niet zijn
nalatigeheid is maar dat enz. jaar 1814 (5)
Wiersma Johannes 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 1890 (2)
Wiersma Johannes naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Wiersma Johannes 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 1893 (2)
Wiersma Johannes naar Riga, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Wiersma Johannes naar Wiborg, 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)
Wiersma Johannes, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
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Wiersma Johannes, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Wiersma Johannes, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Wiersma Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Wiersma Johannes, 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)
Wiersma Johannis Geerts 100 Neijkerk (fr) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
949/10
Wiersma Jolle te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
20-09-1841
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
35-C
Wiersma Jouke Heerkes, onderwerp het achterblijven van de verlofganger en dat hij geen vrijstelling heeft ontvangen jaar 1824
16-10-1824
(2)
988-3, 26
Wiersma K. te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
Bladzijde 4
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
26-09-1839
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
1070-8
Wiersma K. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
64-106
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
28-10-1840
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)
966/7- 881
Wiersma K. A. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
/14,10>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
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)
1070-8
Wiersma K. H. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
709-731
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
260
Wiersma K. H.---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten de nog niet
11-03-1815
betaald zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz.
tevens vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van
Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814 gearresteerd. Karstes Benne door
de Veldwachters van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes
Hebb door de Veldwachter van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude
jaar 1815 (3)
36-A
Wiersma K. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een Staat houdende het bedrag der
blz. 17
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
22-04-1824
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)
737-27
Wiersma K. J. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk; 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)
453
Wiersma K. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
966/7, 881
Wiersma K. M. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
/14, 9>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
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)
949/6
Wiersma K. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en
25-09-1841
Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Bij hem wordt vermeld
ontvangen 6 Mud Steenkoolgruis Jaar 1841 (4 )
966/7 en
Wiersma K. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 5>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
833-2
Wiersma K. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand
24-08-1841
Juli 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
615-2, 6-2 19- Wiersma K. W. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
06-1840
Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
38
Wiersma K., Politiedienaar te Brantgum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
20-10-1882
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
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Wiersma Keimpe L?. te Mantgum wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle
Dronrijp jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wiersma Klaas A. 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)
Wiersma Klaas Doekes, 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)
Wiersma Klaas J., Arbeider te Huins met (17gezinshoofden) 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)
Wiersma Klaas S. , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en 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)
Wiersma Klaas 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)
Wiersma Krijn jelles Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wiersma Krijn Jelles de weduwe Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wiersma L. C. Schout van de gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Wiersma
Enne Euwes gewezen Schout van de gemeente Burum die door de voordragt van Wiersma Louwe Romkes tot adjunct schout
wordt voorgedragen Wiersma Enne Euwes enz. jaar 1815 (2)
Wiersma L. C. 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)
Wiersma L. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wiersma L. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiersma L. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wiersma L. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma L. Gosses te Holwerd 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)
Wiersma L. J. te Holwerd 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)
Wiersma L. R. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum de gecommitteerden uit den
stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo
intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en om
te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter
H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)
Wiersma L. 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)
Wiersma L. Romkes, 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)
Wiersma L. te Peins 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)
Wiersma L. te Peins, 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 ontvanger van Dranken) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Wiersma L. 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)
Wiersma L.C. en Dijkstra S. J. Kerkvoogden, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe
Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (5)
(dossier 15)
Wiersma Leffert 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)
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Wiersma Leffert 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)
Wiersma Leffert J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiersma Leffert T. 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)
Wiersma Leffert Teekes 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)
Wiersma Lieuwe Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?) ---- 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)
Wiersma Lieuwe Jans 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)
Wiersma Lieuwke Aebes, 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)
Wiersma Lolle Annes te Sexbierum staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in
de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Wiersma Louie, 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)
Wiersma Louw Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd en Canton Baard op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wiersma Louw Cornelis 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)
Wiersma Louw Cornelis, Raad dezer Grietenye, 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)
Wiersma Louw R., Boer te Wieuwerd met (11 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wiersma Louw Romkes---- Klaver Tjerk Jans en Wiersma Louw Romkes zij zijn benoemd als schatter te Kollum enz. jaar 1823
(1)
Wiersma Louw Romkes Landbouwer 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)
Wiersma Louw, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wiersma Louw, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Wiersma Louw, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Wiersma Louw, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Wiersma Louw, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Wiersma Louw, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Wiersma Louwe Cornelis administrerend Kerkvoogd van Burum en Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het
Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de
Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)
Wiersma Louwe Cornelis Lid van de Raad van Burum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Wijsma? E. E.
de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
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Wiersma Louwe Metskes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Buitenpost die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Wiersma Louwe R., 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)
Wiersma Louwe Romkes te Augsbuurt, 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)
Wiersma Louwe Romkes---- Wiersma L. C. Schout van de gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Wiersma Enne Euwes gewezen Schout van de gemeente Burum die door de voordragt van Wiersma Louwe
Romkes tot adjunct schout wordt voorgedragen Wiersma Enne Euwes enz. jaar 1815 (2)
Wiersma M. ---- 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)
Wiersma M. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot
de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar
1814 (5)
Wiersma M. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiersma M. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiersma M. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wiersma M. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma M. E. 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)
Wiersma M. K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiersma M. K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiersma M. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wiersma M. K.---- Eijsinga I. F. van (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel ondertekend een document samen met de
zetters der Belastingen van genoemde gemeente enz. jaar 1822 (4)
Wiersma M. K. staat vermeld op het document samen met 11 inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de de schaden van In
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden
ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wiersma M. K. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma M. S. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (3)
Wiersma M. S. te Wouterswoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wiersma Marten Euwes, 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)
Wiersma Marten Jacobs te Hantum, De deurwaarder executeur heeft beslag gelegd op zijn eigendommen wegens belastingschuld
op gebouwde eigendommen, deuren en vensters en het personeel en mobilair enz. jaar 1814 (2)
Wiersma Matthijs 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)
Wiersma Meindert S., 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)
Wiersma Metske Louwes de erven 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)
Wiersma Minne K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma Minne Klazes te Hennaard , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wommels in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Wiersma Minne Klazes te Hennaard, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Wommels enz. enz. jaar 1822 (1)
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Wiersma Minne Klazes te Henneaard 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)
Wiersma Minne, 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)
Wiersma Minne, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Wiersma Mr. J. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wiersma N. D. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers
der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wiersma N. D. te Arum 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)
Wiersma N. D. te Arum 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)
Wiersma N. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers
der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wiersma N. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers
der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wiersma N. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers
der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wiersma N. te Arum 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)
Wiersma N. te Arum 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)
Wiersma N. te Arum 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)
Wiersma N. te Arum 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)
Wiersma N. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Wiersma N. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Wiersma N. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Wiersma N. te Arum 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)
Wiersma N. te Arum 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)
Wiersma N. 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)
Wiersma N. 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)
Wiersma Nanne te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
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document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar
1824 (3) dossier (45)
Wiersma Notaris J. J. wonende te Sneek het betreft een document over de verhuringe van vastigheden behorende aan de kerk van
de dorp Grauw gechargeerd door de heer Olivier W. enz. jaar 1814 (2)
Wiersma O. G. te Tietjerksteradeel staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende 8e afd. Infanterie het
betreft zijn verlofpasje enz. jaar 1841 (3)
Wiersma Otte Jans---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward
aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de
Heer Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der
Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te
overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes
Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)
Wiersma P. ---- Binkes Simon de weduwe , onderwerp: op voorgeven van de zetters van Dronrijp enz betreft 10 pondenmaten
bouwland van de 1e en 2e klasse en de plaats staat thans sinds 1812 op de naam van Wiersma P. de huurwaarde van de bezittingen
zijn voor 400 franken heeft opgegeven maar dat dat veel te laag is enz. enz. jaar 1822 (2)
Wiersma P. op zijn naam staat sinds 1812 een plaats voor 400 franken huurswaarde te laag op het releve was uitgetrokken enz.
enz. jaar 1822 (7)
Wiersma P. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn opgedragen lidmaatschap der
Commissie van Administratie enz. jaar 1823 (1)
Wiersma P. J. staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wiersma P. S. hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia”
krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in
het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker
Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
Wiersma P. S. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wiersma Petrus uit een huis bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
Wiersma Pieter Annes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Wiersma Pieter Pieters hij staat ook in de stad Leeuwarden ingeschreven en te Ferwerd en zijn vader in de Stad Leeuwarden
wonende enz. wiens ouders door Meer v.d. Keimpe het dorp Wanswerd worden gealimenteerd enz. worden Onderwerp: Militie
jaar 1825 (2)
Wiersma Pieter Pieters, hij is te Leeuwarden voor de ligting der militie ingeschreven voor het jaar 1825 op aangave van zijne vader
en dat hij meende tot ferwerderadeel te behoren omdat hij met zijn ouders te Wanswerd werden onderhouden enz. tevens wordt in
dit document genoemd Meer v.d. Mient Keimpes enz. jaar 1825 (4)
Wiersma Pieter Sjoerds---- Borgh ter Willem Chichorey Fabriquer en Wiersma Pieter Sjoerds Chichorey droger beide te Kollum
wonende welke aan de havenmeester weigerden de bepaalde gelden te voldoen enz. enz. jaar 1815 (1)
Wiersma Pieter Sjoerds---- Borgh ter Willem van beroep Chichorey Fabriquer te Kollum, na herhaalde klachten over de
Weegmeester in de gemeente Kollum is er een verschil van mening tussen beide, en mede Wiersma Pieter Sjoerds Chichorey
droger weigeren aan aan de Havenmeester en Opsiener van de Turfmeter te betalen enz. enz. jaar 1815 (2)
Wiersma Pieter Sjoerds, Chicoreijdroger 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)
Wiersma Pieter T. , 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)
Wiersma Pieter te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de
onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor
den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de
weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)
Wiersma Pieter, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wiersma Popkje, 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)
Wiersma R. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiersma R. P. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Wiersma R. P. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Wiersma R. P. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersma R. R. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersma R. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Wiersma R. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wiersma R. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Wiersma Rein Jelkes Koopman te Suamier op zijn requeste (aanwezig en door hem ondertekend) , mij ten fine van berigt enz. enz.
dat Roelofs Lijsbert (oud 78 jaar) zedert jaren met hare zoon deze requestrant en dochter Jelkes Maaijke heeft gewoont te Suameer
en deze lieden niet anders bekend staan als voor de zulken die een goed bestaan hebben bewonende de moeder een eigen huis enz.
en dat zij geen schulden heeft maar wel 1000 guldens op intrest heeft uitstaan enz. maar dat de dochter door krankzinnigheid enz.
jaar 1825 (3)
Wiersma Reinder Crijns 385 Roordahuizum 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)
Wiersma Reinder 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)
Wiersma Reindert Karst 2 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Wiersma Riekle Dokkum Politiedienaar Met Signalement
Wiersma Rienk Harmens, 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)
Wiersma Rients (H?) te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma Rients Hanmons Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wiersma Rients Harmens 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)
Wiersma Rients Harmens 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)
Wiersma Rients P. , 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)
Wiersma Rients Pieters, 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)
Wiersma Rintje Pieters 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)
Wiersma Roelof---- Douma Jan Jans en Douma Douwe Jans Turfschippers te Noordwolde een procesverbaal opgemaakt door de
commiessen Wiersma Roelof en Hazelhoff Jan Joachim van Belastingen te Dragten terzake overtreding Art. 1 wet op regt patent
dat zij met hun vaartuigen geladen met Turf de schepen gebouwd als z.g.n. Rijnsche Aak maar dat enz. een compleet dossier jaar
1839 (18)
Wiersma Romke Gerrits de weduwe Rentenierske 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)
Wiersma Romke Gerrits zijn weduwe, Rentenierske, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In
en Opgzetenen 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 ne Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Wiersma S. ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen Commandant van de Wagt was er geen
andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur afgelost enz. de President van de
Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan en de
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navolgende waren daarbij aanwezig Buwma A. Capitain bij de 1e Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie,
Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie, Wiersma S. 2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant
Kwartiermeester
Wiersma S. B. Visser te Oude Bildtzijl, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes
(Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2)
Wiersma S. D. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Wiersma S. 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)
Wiersma S. 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)
Wiersma S. H. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma S. Jelles te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma S. T. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad voor het 6e Bataillon Landstorm in het Arrondissement Sneek met
vermelding van zijn Rang en de Compagnie waar hij verblijft enz. jaar 1814 (2)
Wiersma S. T. Luitenant Kwartiermeester is benoemd en aangesteld in voornoemde functie/rang en staat vermeld in een document
Wij Willem, bij de gratiue Gods, Koning der Nederlanden, Prins vanb Oranje-Nassau enz. enz. jaar 1817 (3)
Wiersma S. te IJlst als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad IJlst zijn
ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wiersma S. te IJlst staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad IJlst in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Wiersma S. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wiersma S. te IJlst wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Wiersma S. te IJlst wordt vermeld op; Staat of aanwijzing der bij den plaatselijke Ontvanger der Stad IJlst ingekomend duplicaat
uitvoer billetten Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Wiersma S. U. te IJlst 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)
Wiersma S. Yges Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wiersma Sake---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de Gemeente Lemmer ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld het batig saldo van 1814 deze post ieder voor 1/5
deel enz. verder vermeld aan Wiersma Sake te voldoen zijn vordering enz. jaar 1815 (1)
Wiersma Sake Hayes, 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)
Wiersma Sibolt Teekes 40 jaar wonende Workum staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a Nijeholt de
Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk
Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
Wiersma Siebe Harm~ Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wiersma Siebolt T. te Workum 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)
Wiersma Sieds Johannes te Kollumerland en Nieuwkruisland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der
manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Wiersma Sietse 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)
Wiersma Sietze C., 30 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)
Wiersma Sijbolt F. 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
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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)
Wiersma Sijbolt T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma Sijbren Teekes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het
3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Wiersma Sijds Pabes te Wommels 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)
Wiersma Sipke Tjeerds, ---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst
de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in active
dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt: Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-09-1795,
Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens een
request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als
Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en
verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter
ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens, Post Jacob Ages onder
IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de
President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)
Wiersma Sj. Kapitein geeft bekend namens de gezamenlijk schippers in een advertentie als volgt; Trekschuit en StoombootMaatschappij de Hallumer Schippers met de stoomboot “De Lucifer” begint 1 september een Trekschuitdienst van Hallum naar
Leeuwarden ook vermeld met de tarieven en vertrektijden enz. jaar 1897 (4)
Wiersma Sjoerd Gerrits te Wijmbritseradeel 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)
Wiersma Sjoerd Meints---- Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp;
de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875 (2)
Wiersma Sjoerd Meints---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van
het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints, ook
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875 dossier (25)
Wiersma Sjoerd naar de Noordzee op Haringvisserij, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Wiersma Sjoerd te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Wiersma Sjoerd te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wiersma Sjoerd te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, , jaar 1898
Wiersma Sjoerd te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899
Wiersma 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)
Wiersma Sjoerd, 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 1895 (2)
Wiersma Sjoukje Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) Onderw. Predikant der Hervormden te Makkum geeft met eerbied te kennen ineen brief
aan de Gouverneur van Vriesland dat hij meer dan 2 jaren achterstallig tractement en wel f. 1219-5- niet bekomen heeft en wil hij
met zijn huisbehoeften en zijn kinderen in geene treurigheid vervallen en zijn gemeente zal enz. jaar 1814 (1)
Wiersma Swalue Joh. Corn. Predikant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij een conflict
heeft met de Schout en de Gouverneur smeekt om hem te helpen ook al om dat hij uit een deftige en fatsoenlijke familie komt, met
lakzegel enz. jaar 1815 (4)
Wiersma Swalue Johannes Cornelis>> betreft een document met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga,
Langedijke en Elsloo voor een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige
Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) document met alle namen (15)
Wiersma Sybolt 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)
Wiersma Sybolt F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Wiersma Sybolt T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
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Wiersma Sybolt T. 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)
Wiersma Sytze C., 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 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)
Wiersma Sytze 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)
Wiersma Sytze Jelles Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Wiersma Sytze Jelles hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma Sytze Jelles, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiersma T. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wiersma T. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wiersma T. F?. 519 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)
Wiersma T. H. te Deinum 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)
Wiersma T. J. 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)
Wiersma T. K. 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)
Wiersma T. L. 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)
Wiersma T. S. 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)
Wiersma T. S. 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)
Wiersma T. S. te Longerhouw staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wiersma T. S. te Longerhouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wiersma T. S. 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)
Wiersma T. 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)
Wiersma Tackele, 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)
Wiersma Taeke S. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Wiersma te Ezumazijl staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte)
Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Wiersma te Niawier 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)
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Wiersma Teaco Eelco George, 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)
Wiersma Th. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma Th. K. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma Thijs Giekerk 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
Wiersma Tiete Baukes---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te
Exmorra en Allingawier, alsoo door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester Coster en
Voorzanger te Exmorra en Broersma Broer Coster en Voorzanger te Allingawier, de gemelde bediening zijn komen te vaceren
enz, was ondertekend door de secretaris van Tjerkwerd Boer de F. en Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5)
Wiersma Tiete Baukes , Schoenmaker te Exmorra , een handgeschreven brief met zijn handtekening hij schrijft: dat hij over de jare
1820 wegens begane fraude in het patentrecht enz. enz. jaar 1822 (2)
Wiersma Tjebbe Deddes 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)
Wiersma Tjebbe Diddes 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 258
Wiersma Tjebbe Harmens 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 Personeel en
Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
Wiersma Tjeerd Louwes Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland bestaat uit
enz. jaar 1841 (7)
Wiersma Tjerk H. 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)
Wiersma Tjerk Heins een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Leeuwarden no. 1, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Wiersma Tjibbe W., 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)
Wiersma Tjitte Baukes moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
Wiersma Trijntje Jans, 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)
Wiersma U. U. de weduwe teParrega 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)
Wiersma U. U. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden
ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wiersma Ubbele, 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)
Wiersma Ubele, 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)
Wiersma Uilke P. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den 13e
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van
betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Wiersma Ulbe 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)
Wiersma Ulbe W. , 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)
Wiersma Ulbe W. 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)
Wiersma Ulbe W., 3 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van
het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende
welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen
van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Wiersma Ulbe Wytzes 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)
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Wiersma W. S. Diacon, hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling relatijf
het agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H. in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde
gecombineerd) enz. jaar 1814 (4)
Wiersma W. S. te Oudwoude, 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)
Wiersma Wierd Jacobs wegens levering van Turf: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over
voorgaande jaren benevens die van 1814 te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Wiersma Wierde R. te Scharsterbrug, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wiersma Wijbe, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Wiersma Wijbe, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Wiersma Willem, 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)
Wiersma Wobbe Hijlkes ---- Moedt Hendrik Jans Veenman te Haskerdijken, het betreft zijn Request met o.a. een handgeschreven
brief met zijn handtekening waarin verder genoemd zijn borg Wiersma Wobbe Hijlkes en de Assessor der Grietenij Schoterland
Sluis van der J. jaar 1841 (12)
Wiersma Ybeltje Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wiersma Ynze 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)
Wiersma Ype Jans Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiersma Ype Jans 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)
Wiersma Ype Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wiersma Ype Jans te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wiersma Ype Jans, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiersma Ype Jans, 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)
Wiersma….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Wiersman Johannes Schiermonnikoog Stuurman op de Ondine 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)
Wiersmsa Dirk Lieuwes, Burmania Pieter Tjeerds en Meinema Hendrik Fransen, de schout Wijnia A. M. van de Gemeente Blija
schrijft en ondertekend een brief dat voornoemden wierden opgeroepen ten einde zich op den 31e aanvolgende te melden in
Leeuwarden, maar het bericht is te laat aangekomen en zij dus niet aan deze enz. verder schrijft de schout dat er in Blija bevind ene
Wagenaar Jan Gerbens die zig vrijwillig heeft aangemeld en deze geschikt is verklaard enz. jaar 1814 (2)
Wierssen van P. O. (Vierssen van P. O.?) Lid der Staten van Vriesland wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het Derde
Militiedistrict enz. jaar 1816 (2)
Wierssen van W. L. ---- Speelman Wobma Jonkheer H. H. is benoemd tot regter te Leeuwarden i.p.v. de op zijn verzoek eervol
ontslagen Wierssen van W. L. , en benoemd tot plaatsvervangen regter Catz J. Cz. i.p.v. Le Maire (Maire Le) die benoemd is tot
regter enz. jaar 1823 (1)
Wierstra Antje Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wierstra Frans 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)
Wierstra Frans, 571 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)
Wierstra G. te Echten zijn verzoek bij zijne Majesteit is van de hand gewezen Onderwerp in en uitgaande rechten der Belastingen
enz. jaar 1825
Wierstra Gerben, Bakker te Echten een bekeuring ter zake van vervoer van Rogge enz. jaar 1824 (2)
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Wierstra H. H. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op, wegens een klacht van
Groenewoud Johannes Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz. Jaar 1823
(4)
Wierstra Habeltje S., 179 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)
Wierstra Habeltje S., 296 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)
Wierstra Haebeltje S., 257 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)
Wierstra Jacob Uilkes en Schuit van der Arendje Annes , onderwerp gaat over hun echtscheiding te Gaasterland jaar 1841 (4)
Wierstra Jan G., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Wierstra Jan gerbens 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)
Wierstra Klaas D. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Wierstra Klaas Douwes 45 Aalsum 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)
Wierstra Luitjen Lijkeles 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)
Wierstra Meindert A. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Wierstra Melke Luitjens, Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de gemeente Balk
wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
Wierstra Pieter Ruurds 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)
Wierstra Rients Pieters 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)
Wierstra Ruurd Pieters 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)
Wierstra Sake Pieters---- Boer de Tjalling Menzes Landbouwer op het Nieuwland onder Engwierum oud 74 jaren, Posthumus
Andries Andries 52 jaar Boerenarbeider aldaar wonende (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) , Wierstra Sake Pieters oud 46
jaren (Hij tekent als S. P. Wijerstra Guardenier te Dijkstrahuizen onder Engwierum en Dijksra Sieger Freerks (hij kan niet schrijven
en zet een kruisje) Boerenknecht op het Nieuwland onder Engwierum oud 27 jaren verklaren bij deze gezamenlijk op requisatie
van de Armbezorgers van Engwierum dat zij Talma Jacobus Nicolaas kennen en dat hij voor Mei 1811 op een kamer bij Boer de
Tjalling Menzes woonde enz. Posthumus Andries Andries weet te melden dat dat wel 6 weken voor Mei 1811 was enz. enz.
tevens een handgeschreven en door hem getekende brief van Koopmans Syds Harmens die te Brantgum en ook een verklaring
stuurt getekend in bijzijn van de Veldwagter Holwerda K. W. jaar 1815 (5)
Wierstra Sjoukje Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wierstra Sjoukje Jans, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wierstra Symon M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Wierstra T. H. ye Deinum, 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)
Wierstra Uilke Luijens---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks
van der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den
Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis
Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen
maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz. Jaar 1814 (5)
Wierstra Uilke Luitjens Landbouwer te Harich aan hem komen volgens de zetters toe 2 pondematen land en ook ongebouwde
eigendommen van de gemeente Balk en desselfs Hooijland niet onder deze gemeente is gelegen maar onder die van Koudum enz.
enz. jaar 1822 (1)
Wierstra Uilke Luitjens 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)
Wierstra Uilke Luitjens---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat de Kerkenraad van, en geassumeerden (waaronder de Municipale Raden Klijnstra Jan Pijters en
Wierstra Uilke Luitjens) uit de Hervormden je Harig medegedeeld hebben dat enz. en de verkoop van Greidland onder Westhem
tot Petri 1815 bij Bonnes Klaas tevens een verklaring van Muntingh H. Predikant der hervormden te Harich dat hij verklaard dat
het Greidland verhuurd aan Bonnes Klaas en een Huis staande enz. en een primitive inschrijving dat de Hoog weledele vrouwe
Lijnden van F. G. C. Douariere Rengers enz. jaar 1814 (4)
Wierstra Uilke Luitjens, Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Balk
betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3)
Wierstra Uilkie Luitjens---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door Hijlekama van J. P?.
Klijnstra J. P., Binkes Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff v.d. L. G. Leden van de
Gemeenteraad van Balk dat hen o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der Schoolonderwijzers betrekkelijk hun achterstallig
Tractement onmogelijk enz. jaar 1814 (2)
Wierstra Ybeltje Jans, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Wierts van Coehoorn A. A. te Eijsden, 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
Wierts van Coehoorn A. A. te Eysden, 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)
Wiertsma Franekeradeel Kapitein op de Annagusta komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1883 (2)
Wiertsma Sybolt 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)
Wierumer Ramp 1894 met de Vissersvloot, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en
Moddergat gegevens over de jaar 1894 (dossier)
Wies Ernest Pierre geb. 20-02-1803 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)
Wies Pieter Ernest Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 3-2-1837 Overleden te Makassar , (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Wies…T. W. hij tekent als Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , 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)
Wiesing Jan Jans te Sonnega , 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)
Wiesman Jan Annes Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wieten Albert Johannis 341 is zijn volgnummer en Raalte 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)
Wietsma Abele, 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)
Wietsma of Weetsma Simke Pieters, Koopman in Vee te Tjalhuizum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Wietstra J. K. (Schoenmaker) te Stavoren,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)
Wietze Heins, 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
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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)
Wietzes H.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns
geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens
decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente
maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan
hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Wietzes Sipke,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en
April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Wieukstra N. B. Korenmolenaar te Betterwerd een transactie wegens een procesverbaal jaar 1841 (1)
Wieukstra N. B. te Hiaure 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)
Wieuwerd , Lijst met 9 namen van personen die schatplichtig zijn betreffende huurwaarde over hun bezit, met het nummer van
de gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824
Wieuwerd aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Wieuwerd,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in
1824 in de plaatsen Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum, Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum
en Beers Jaar 1824 (3)
Wigarda Douwe Pieters, 21 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling
Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland
van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen informatie een kolom aanmerkingen waarin o.a.
vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)
Wigarda Freerk Sakes, 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)
Wigchen van F. W. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm
behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij
willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per
nagt enz. enz. jaar 1814 (3)
Wigchers ….?---- Nap H. H. Negotiant te Groningen geeft met eerbied te kennen dat hij enz. aan den ontvanger Wigchers ….?,
Betreft de 6 vaten met Kaarsvet aangespoeld op Schiermonnikoog van het schip l’Ernest met Kapitein Morin Jean door de
weduwe Delbos en Zonen zijnde hun wettig eigendom ondertekend door Warmolts Mr. C. C. C. enz. jaar 1822 (1)
Wigeri J. Dr. te Beverwijk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Wigeri J. Dr. te Beverwijk Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Wigeri J. Dr. te Beverwijk 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)
Wigeri van Edema R.---- Jacobs Benjamin , Tot opheldering van deeze post is dienende dat bij de acte van Transport met Jacobs
Benjamin als verkoper der huizinge , dat hij dit huis dadelijk zou verlaten tot gebruik der troepen te Wolvega maar enz. enz. en
een gebruik van een Turfhok eigen aan Wigeri van Edema R. tot Mei 1811 enz., Komt voor in Memorie Obsenvatien ter
inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den
laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Wigersma Foppe 2e commies ten postkantore Leeuwarden, betreft zijn jaarlijks pensioen van 560 gulden Jaar 1824 (4)
Wigersma Foppe, 208 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)
Wigersma S. Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst in het
Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 1841 (3)
Wigersma Tjeerd, 166 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)
Wiggerman Jan Tjerks 101 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Wiggers J. A. gehuwd met Ronhaar Wilhelmina Frederika, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wiggers Eelke te Ee, wegens intrest op Kapitaal van f. 1000.- , 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)
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Wiggers Ernst 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)
Wiggers Ernst, 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)
Wiggers Grietje---- Wijtsma Otte Pieters onder Alligawier komt voor in een dossier betreffende een berigt van de Armvoogden
van de Kerk van den Dorpe Exmorra dat voornoemde in de jare 1809-1810 en 1811 in ondehoud is voorzien maar in de jare 1810
mede erfgenaam is geworden van zijn Grootmoeder Wiggers Grietje overleden te Workum enz. Handgeschreven brief met
handtekening van Otte Pieters Wijtsma te Exmorra z.v. Wijlen Pieter Jacobs en Antje Pieters ook de Kerkvoogden Oneidis J. en
Fenstra J. A ondertekenen een stuk Jaar 1814 (8)
Wiggers J. Assessor omdat hij naar Amsterdam zijnde, is dat de reden dat de stukken niet door hem mede zijnde vertekend enz.
jaar 1817 (1)
Wiggers Jeye Wiggerts------ Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper
Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder
worden genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R. Stadsmayor Boer de
Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan , Burgemeester, Lootsma J.
A (Jacob Aukes) enz. enz. jaar 1817 (5)
Wiggers Johannes 350 Leeuwwaden 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)
Wiggers Johannes 55 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Wiggers T. ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen Commandant van de Wagt was er geen
andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur afgelost enz. de President van de
Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan en de
navolgende waren daarbij aanwezig Buwma A. Capitain bij de 1e Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie,
Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie, Wiersma S. 2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant
Kwartiermeester
Wiggers T. Kapitein bij de 3e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm omdat deze
mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd in
tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5)
Wiggers T. te Koudum 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)
Wiggert O. ---- Stralen van Hend’k Jz. en Groot Nicolaas en Wiggert O. de Schout te Vriesland ondertekenen een Extract uit het
Register der resolutien van haar ed. mog. De Heeren gecom. Raden van de Staaten van Holland en Westvriesland en de
Noorderquatieren betreffende Inventarisatie van geborgen goederen door scheepenen en waar omtrent de Schout van het eiland
nalatig enz. tevens een klein boekje Placaat omtrent de behandeling der geborgen goederen enz. jaar 1815 (24)
Wiggert O.---- Walburg D. H. en Wiggertsz O. Schout van van Vlieland zij willen samen de exercitie van de Landstorm van
Vlieland op zig nemen enz. jaar 1814 (1)
Wiggerts A. de weduwe 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)
Wiggerts A. de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat
door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Wiggerts Alker Symens te Hindelopen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879 (3)
Wiggerts Alker Symens te Hindelopen; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Wiggerts C. ---- Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd het octrooi
hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit document is te Den
Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de Maire en leden van de Raad
betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het Brikschip de Hoffnung tesamen 11
personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar 1814 (7)
Wiggerts Feye te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en
hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier
(23)
Wiggerts Hitte Jeijes * 14-07-1797 zoon van Wiggerts Jeije en Obes Sierd 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 de Maria Anna met als kapitein Wiggerts Jeije enz. jaar 1817 (4)
Wiggerts Jappe zijn weduwe 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)
Wiggerts Jeije---- Wiggerts Hitte Jeijes * 14-07-1797 zoon van Wiggerts Jeije en Obes Sierd 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 de Maria Anna met als kapitein Wiggerts Jeije enz. jaar 1817 (4)
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Wiggerts Jeye W. Een declaratie van kosten welke wegens bewaring premie voor het vinden, taxatie etc. van de op de 6e maart
1817 in zee gevonden Scheepsboot aan voornoemde verder worden genoemd Haitema Jalling P. en Posthumus Goyk enz.
getekend door door de President Burgemeester van Stavoren Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) enz. jaar 1817 (3)
Wiggerts Jeyer Wiggerts Hindelopen Kapitein op de Maria Anna
Wiggerts O.---- Peterzon W. Predikant te Vlieland het betreft zijn achterstallig Tractemen dit document is ondertekend door de
Burgemeester van Vlieland Wiggerts O. enz. jaar 1815 (1)
Wiggerts S. ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart,
Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a. Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats
pachter, Naam van zijn borg, rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)
Wiggerts Symen Alkerts---- Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan aan de
betaling van de belastingen en er nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma Jacob Gerrits
tevens wordt er beschreven op welke voorwerpen er beslag is gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Wiggerts T. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad voor het 6e Bataillon Landstorm in het Arrondissement Sneek met
vermelding van zijn Rang en de Compagnie waar hij verblijft enz. jaar 1814 (2)
Wiggerts T. 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)
Wiggerts Teye W. Hindelopen Kapitein gestrand in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een document waarin door de
Strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. vermeld wordt wat er van de lading is aangespoeld/in zee opgevist enz. jaar 1818 (2)
Wiggerts Thomas wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum) in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten
van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Wiggerts Tijmen 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)
Wiggerts Tijmen hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als kandidaat
enz. jaar 1825 (4)
Wiggerts Tijmen wonende te Galamadammen het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen welke
vermenen bij de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2)
Wiggerts Tijmen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat
door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Wiggerts Tijmen, 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)
Wiggerts Tijmens 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)
Wiggerts Tymen, 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)
Wiggerts Tymon Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wiggertsz O. de Schout van Vlieland schrijft en ondertekend een brief dat Petersen Everhardus zoon van Petersen Wermold en
Roskot Christina wonende te Vlieland heeft getrokken nummer 33 voor de Landmilitie maar zijn broer Petersen Herm enz. jaar
1814 (2)
Wiggertsz O. Maire van Vlieland verzoekt om wapenen en patronen om hun Haardstee , Vrouw en kinderen te beschermen bij
het binnenvallen van den vijand enz. jaar 1814 (1)
Wiggertsz O. Schout van de Gemeente Vlieland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Larebij Pieter
Heertjes Larebij Pieter Heertjes den 4e dezer reeds naar zijn bestemming was vertrokken enz. jaar 1815 (1)
Wiggertsz O. Schout van Vlieland ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van
Vriesland betreffende dat hij voordraagt Blom Albert voor de functie van Secreatris die sints Jaaren in die post alhier gefungeerd
hebbende enz. jaar 1814 (1)
Wiggertsz O. Schout van Vlieland ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van
Vriesland betreffende dat hij de Heer D’k. H. Walburg als ontslagen Maire weder aangesteld is en door hem aanvaard enz. jaar
1814 (1)
Wiggertsz O.----Croese Thomas getrokken voor de militie nr. 56 heb ik (de schout van Vlieland Wiggertsz O.) hem aangezegt om
naar Leeuwarden te gaan, maar desellven en sijne vader heeft mij op een aller brutaalste wijse mij bejegend en mij voor een
ronselaar zielverkoper uit te maen enz. jaar 1814 (9)
Wigglama Atte K. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wight George Rotterdam Kapitein op de Belt, jaar 1839

Wigiri van Edema R. wegens Huur van een kamer in Mei 1811 , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in Memorie
Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van
Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Wiglama A. K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
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Wiglama A. K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Wiglama A. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wiglama Atte Klases---- Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van Andringa
Johannes Nammens en Resupsie van Wiglama Atte Klases en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in zijne gemeente
gevonden worden enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden van Vrouwen Parochie en
Siderius Gerrijt Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het document) dat het hun leed doet om de
aanklacht van Johannes Nammens Andringa jaar 1814 (15)
Wiglama Atte Klazes---- Andringa Johannes Nammens Onderwerp zijn request betreffende de verkoop van zijn paard en dat hij
wordt beschuldigd enz. ook is s’mans caracter hier in de gemeente overbekend, enz. tevens wordt hem gelast om den 12e febr.
1813 s’morgens 9 uur aan het wagentje bij de Vrouwenpoort te bezorgen de 5 jarige zwarte ruin enz. tevens genoemd Wiglama
Atte Klazes, benevens een onsers Municipale Raden te Vrouwenparochie de Heer Vries de Cornelis Jans ook genoemd de
Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt ook gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur daar aanwezig te zijn, ook
genoemd Jong de R. F. deze ondertekend samen met Bijlsma Jentje Eeltjes deze documenten. Er zijn veel problemen rond deze
leverantie enz. jaar 1814 (10)
Wiglama Atte Klazes is uit zijner Post Ontslagen en voor die post wordt voorgedragen Slim Wijbe Ates wonende te Vrouwen
Parochie enz. jaar 1814 (3)
Wigledam K. A. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wiglema Rein J. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wigles Sytze te Laaxum onder Scharl wonende dat wat hij onder aan de steenen gloying heeft gevonden was een klein gedeelte
van het agterend van een vaartuig en wel een vuuren houten schip wat lang onder het water had gelegen enz. Jaar 1817 (3)
Wigles Yke te Laaxum onder Scharl wonende dat wat hij onder aan de steenen gloying heeft gevonden was een klein gedeelte van
het agterend van een vaartuig en wel een vuuren houten schip wat lang onder het water had gelegen enz. Jaar 1817 (3)
Wigles Yke, ---- Martens Pieter, Wigles Zytze, Wigles Yke, te Laaxum Onderwerp gevonden delen van en schip enz. enz. jar
1817 (1
Wigles Zytze, ---- Martens Pieter, Wigles Zytze, Wigles Yke, te Laaxum Onderwerp gevonden delen van en schip enz. enz. jar
1817 (1
Wigman ….? Sergeant hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)
Wigman Thomas J.z. te Leeuwarden en Lemke Cornelis te Franeker staan vermeld in een door de Commissaris Generaal van
Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen
Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als de eerstgenoemde bij de Nationale Militie te worden geplaatst de
2 requesten door beide ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. en de solliciteur
Spoelstra B. jaar 1815 (6)
Wignand Hendrik 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)
Wignand Jan Hendriks, 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)
Wignand Jeltje Hendriks, 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)
Wigtenbroek Rienk 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)
Wiingaard van den Andries 198 is zijn volgnummer en Alphen 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)
Wijbalda Jan Durks 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)
Wijbalda Jan Durks staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd in de Militie
Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Wijbe R. Dam van beroep Zeylmaker hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg
van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Wijbenga Anne J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wijbenga D. B. Sz., Boekhouder der Stoombootonderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer vermeld met zijn Boot de
“Oostermeer-Opeinde” op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met
Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6)
dossier (13)
Wijbenga D. B. Sz., Boekhouder der Stoombootonderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer, 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
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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)
Wijbenga (Wiebinga) Minke Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Wijbenga Anne 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)
Wijbenga C. Secretaris te Franekeradeel, verzoekt on een door hem ondertekende brief om 2 weken verlof. Jaar 1841 (2)
Wijbenga C. secretaris ondertekend ter ordonnantie van Buma thoe Kingma? T. H.? Grietman van Franekeradeel de
Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Wijbenga C. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Wijbenga C. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wijbenga D. B. Azn. de Stoomboot-Onderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer enz. deelt mede in een handgeschreven
brief met zijn Handtekening en de handtekeningen van het Bestuur Reeling R., Veer v.d. A. S., Veenland W.J?. en Boersma S. P.
dat de dienst op Groningen zal worden gestaakt enz. jaar 1888 (4)
Wijbenga D. B. Oostermeer Boekhouder Een dossier met allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van
de boten enz. (3) en (19)
Wijbenga D. B. Secretaris Boekhouder van de Stoomboot-Onderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer enz. deelt mede in
een handgeschreven brief met zijn Handtekening dat de dienst op Sneek voortaan gedurende enz. jaar 1886 (4)
Wijbenga D. B. Sz., ---- Atsma W. A., Wijbenga D. B. Sz., Veenland U. J., Boorsma S., Wijnaarden G., Bestuurders en
Beurtschippers van de Stoombootdienst van Oostermeer op Leeuwarden en Groningen op Sneek maken bekend dat vanaf Vrijdag
10 Augustus een geregeld vervoer van Passagiers, Goederen en Vee zal plaatsvinden een advertentie met daar ook de
dienstregeling en tarieven de advetentie is ondertekend door eerstgemelden enz. jaar 1883 (14)
Wijbenga de weduwe te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (6)
Wijbenga Dedde, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wijbenga Douwe, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Wijbenga Frans 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)
Wijbenga Iebele, 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)
Wijbenga J. de weduwe te Leeuwarden zij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur
van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard
van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten
in Vriesland (47)
Wijbenga Jan Sybes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur
Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)
Wijbenga Klaas, 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)
Wijbenga P. W. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wijbenga S. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft
benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals
Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e
Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter,
Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)
Wijbenga S. te Franeker, hij is tot een andere functie geroepen en Strik Willem neemt zijn functie als Griffier over jaar 1817 (2)
Wijbenga S.---- Joostema Jan Abrahams van beroep Tapper/Kastelein te Dongjum houdende zijn beklag in zijn brief door hem
ondertekend aan de heer Gouverneur ad interem van Vriesland dat er op 15 januari ten zijne huize op hunne terugreis van een
Inspectie van Franeker vertoefd hebbende 12 Milicien te huis behorende in de Grieteny Menaldumadeel en aan hen verstrekt zo
aan etenwaren en sterke darnk en deze niet betaalden de requestant verzoekt daarom enz. verder genoemd de Heer Wijbenga S.
toenmaals nog secretaris dezes Deels waar aangifte is gedaan jaar 1840 (11)
Wijbenga S. ondertekend ter Ordonnantie>> Beijma Eduard Marius van Grietman van Franekeradeek ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
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Wijbenga S. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Beijma Eduard Marius van, Grietman van Franekeradeel ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
Wijbenga S. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt
of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wijbenga S. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (5)
Wijbenga S. voor hem is op de waag te Franeker Boter gewogen op 19-10-1815 en op 26-10-1815 waar voor ten behoeve van de
Keurmeesters den Botervaten van ieder vierendeel enz. jaar 1816 (1)
Wijbenga Sijbrand 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)
Wijbenga Sijbrand 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)
Wijbenga Sijbrand oud 52 jaar gehuwd, Secretaris van Franekeradeel te Franeker en Binkes Christoffel oud 33 jaar Secretaris van
Wonseradeel te Bolsward worden voorgedragen als Auditeur Militair bij de dienstdoende Schutterij te Franeker enz. enz. beide zijn
benoemd, jaar 1825 (6)
Wijbenga Sipke Deddes heeft zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Giekerk aanvaard in het begin van december enz. jaar 1839
92)
Wijbenga Sybrand---- Strik Wilhelmus, Hij wordt voorgedragen voor de post als Griffier bij het Vredegeregt van het Canton
Franeker i.p.v. van Wijbenga Sybrand die benoemd is tot secretaris van Franekeradeel enz. jaar 1817 (3)
Wijbenga Wopke te Marssum, Beurt en Veerdienst van Marssum op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 08-07-1729)
Wijberens Foppe, 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)
Wijbes Annigje x 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)
Wijbes Antje wordt vermeld op een brief van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de
brief) aan de Gouverneur van Vriesland met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de
enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)
Wijbes Douwe ondertekend (Handmerk) mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen
van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en
drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Wijbes Feike is op den 12e januari alhier te Groningen aangekomen en op denzelfden dag ingelijfd staat vermeld in een brief van
de Luitenant Kolonel Kommandant 8e afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland jaar 1841 (3)
Wijbes Gerben 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)
Wijbes H. 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)
Wijbes 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)
Wijbes 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)
Wijbes Heine lid van het Gemeentebestuur----Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega, voormalige
ontvanger van het District Ooststellingwerf belast met de Liquidatie van , enz. enz. dat hij wordt gelast om dit in een zeer korte tijd
te doen enz. verder een staat met bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5)
Wijbes Ieme van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in
Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Wijbes Klaaske 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)
Wijbes Maartejn 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)
Wijbes Marten Schipper op de het Schip de Vriendschap, wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger van In en
Uitgaande Regten en Accijnsen met o.a. een beschrijving van zijn lading enz. jaar 1841 (7)

6383

58
02-04-1814

6631

1114
6e blz. van
kolommen
15-09-1814
66
02-04-1814

6383

6647

6415

6407

8285

6264

6064

6419

6082
6381
8257

6420

6417

6644

6282

5987
6418

8356

5666

Wijbes Pieter 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 arrondissement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wijbes Poppe 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)

Wijbes Reintje te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
30
Wijbes Sijtze---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
21-02-1816
het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een
jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente
van Haskerdijken Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe,
Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)
55
Wijbes Tjitske ---- Faber Hein Lieuwes zoon van Faber Lieuwe en Wijbes Tjitske hij is één der vermiste manschappen>>
06-03-1817
Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste
manschappen enz. jaar 1817 (2)
203
Wijbes Wijtze†---- With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van waarin
30-04-1816
vermeld Bartels Bontje weduwe van Wijbes Wijtze en haren zoon Posthuma Bartele Wijtzes en dat zij en weduwe is met 6
kinderen en het betreft haar vermogen enz. jaar 1816 (1)
615-2, 6-1 19- Wijbinga ….? de weduwe te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger
06-1840
van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
1149- 4
Wijbinga Anne Jans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van
21-11-1815
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)
781
Wijbinga Dedde Bienses , Hekta Wijbee Ebeles en Jong de Auke Douwes leden der Doopsgezinde gemeente en kerkenraad te
03-11-1820
Zwaagwesteinde geven te kennen dat Bosma Albert Hendriks geordend als proponent bij de Vriesche Doopsgezinden societeit
volgens akte afgegeven te Leeuwarden 17 mei 1815 en hunne kerk de enigste te Zwaagwesteinde is, een dorp met 595 inwoners
en zijne dienst moet waarnemen tegen een geringe jaarlijkse beloning en zij dus dan ook enz. enz. jaar 1820 (4)
287-C 1e
Wijbinga F. (of T.) W. 323 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
Bataillon
met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4
28-06-1817
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)
453
Wijbinga Frans J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
171-B
Wijbinga Gosse Cornelis, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
22-03-1814
Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
69/6
Wijbinga H. ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door
20-01-1840
Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek
zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan
eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door
de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof L., Meter P., Wijbinga H.,
Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten en Jonkman A. te Noordwolde, enz. jaar 1840 (5) dossier (26)
353
Wijbinga Hendrik Wijbes---- Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
12-08-1817
betreffende de Nationale Militie dat Wijbinga Hendrik Wijbes, Verlofganger van het Bat. Nat. Mil. No. 3 zich ophodende in
Dragten en hij zijn Paspoort nog n iet heeft bekomen ook Jarings Jaring Hanzes heeft het zelfde probleem en zig ophoudende te
Heerenveen ook Groot de Hendrik te Bolsward dog thans te Tjum idem enz. jaar 1817 (2)
204
Wijbinga Hendrik Wijbes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
13-05-1817
Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op
de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen uit
den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
799 nrs. 1-19 Wijbinga IJntze Wybes te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
25-09-1815
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)
737-4
Wijbinga Pieter W., Boer te Jorwerd met (31 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)
330
Wijbinga Sybrand Mr. te Dronrijp en Harlingen , hij is aldaar benoemd tot regulateur de Belastingen in het departement Vriesland
02-05-1814
enz. jaar 1814 (3)
255-BB
Wijbinga Thomas Wiebes 28 Birdaard is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
01-06-1817
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 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)
328/27- 6
Wijbinga W. O. nr. 106 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
03-04-1841
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)
6
Wijbrandi Blok ---- Nieveen Harm., te Lemmer maakt bekend en een geschreven en door hem getekende brief en een
00-00-1902
advertentie dat hij met de stoomboot de “Willem III” een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee tusschen
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Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te
Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….? te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?, en te Kampen Haan de
Zeger enz. ook wordt vermeld de vertrektijden jaar 1902 (5)
Wijbrandi Cornelis te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de
onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor
den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de
weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)
Wijbrandi Cornelus te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de
onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor
den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de
weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)
Wijbrandi J. wegens geleverde Peper aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)
Wijbrandi Jentje Pieters 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)
Wijbrandi Jentje---- Wijbrandi Klaas Tigler en Wijbrandi Jentje staat vermeld in een document Extract uit het register der
Resolutien van den Minister van Financiën met als onderwerp; gedeeltelijke vrijdom van accijns op den Turf voor hun Oliemolen
enz. jaar 1841 (7)
Wijbrandi Jentje, 190 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)
Wijbrandi Klaas Tigler 2e Luitenant , wordt benoemd en aangesteld bij de Schutterij als 1e Luitenant enz. jaar 1840 (6)
Wijbrandi Klaas Tigler en Wijbrandi Jentje staat vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister
van Financiën met als onderwerp; gedeeltelijke vrijdom van accijns op den Turf voor hun Oliemolen enz. jaar 1841 (7)
Wijbrandi P. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Wijbrandi P. heeft tegoed f. 1870 wegens Wol, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft
voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (2)
Wijbrandi P.---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp: de President Burgemeester van Leeuwarden
informeert de Gouveneur 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)
Wijbrandi P. 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)
Wijbrandi Pieter 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)
Wijbrandi S. 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)
Wijbrandi S?. samen met anderen ondertekend hij dit document>>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)
Wijbrandi? J.- 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)
Wijbrandi….? 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)
Wijbrandij L. Bouwkundige , Onderhoud , Opmetingen, bestekken enz. voor de vertimmering van het Tuchthuis te Leeuwarden
enz. enz. jaar 1823 (2)
Wijbrandij Petronella weduwe van Barend U. te Leeuwarden, zij ontvangt op haar verzoek aan de Koning fl. 100 vanwege enz.
jaar 1818 (3)
Wijbrands (Wijbrens) Oene---- 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)
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Wijbrands Gerrit huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Munke Eg onder enz. enz. Hij komt voor in een document van
Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7)
(hele document 13 )
Wijbrands Hidde H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Wijbrands J. H. van beroep Meter en Taxateur te Beetsterzwaag voor een periode van vier weken enz. jaar 1840 (3)
Wijbrands Jacob Hiddes te Opsterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte
en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van
Friesland (86)
Wijbrands Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Wijbrands Jane wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de
gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de
administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Wijbrands Reintje---- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tuinstra Jan Arjens zoon van Arien Jans en Jans Trijntje (overl)
wonende te Tzummarum geboren 30-04-1739 die als plaatsvervanger van Wijbrands Reintje van Terschelling blijkt te zijn
vertrokken en niet bij het Batt. is aangekomen zodoende kan eerstgenoemde niet worden vrijgesteld enz. ook genoemd Wijnjes
Remmert Tjerks enz. jaar 1815 (2)
Wijbrands Reintje zijn Plaatsvervanger Arends Hendrik door de Militieraad aangenomen is heden in den dienst gesteld enz. jaar
1815 (1)
Wijbrands Rijntje---- Eschauzier P. (Pierre) Burgemeester van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Wijbrands Rijntje dat hij bij zijn Compagnie gearriveerd is en dat Wijntjes
R. vrijgesteld is enz. jaar 1815 (1)
Wijbrands Simon---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis enz. met
de getuigen, Ruiter de Gerbrand Janzen van beroep Mr. Timmerman, Jurjens Jacob van beroep Landbouwer beide wonende te
Hollum, Nagtegaal Jan Barends van beroep Mr. Bakker te Hollum, Metz Gerben van beroep Kasteleijn, Wijbrands Simon van
beroep oud Zeeman beide wonende te Ballum en Molanus G. D. van beroep Ontvanger, Mosterman Leendert Jans van beroep Mr.
Timmerman beide te Nes wonende, een opmaak van de inventaris van het schip van Adroen Arne Andersen Kapitein op de Twee
Gezusters ( gezonken 1816 ) , een hele staat met geborgen zaken van genoemd schip jaar 1817 (8)
Wijbrandus Bauke, 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)
Wijbrandus C. 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)
Wijbrandus L.---- Camper A. G. Opziener en Bewaarder der roerende goederen van de Vriesche Hooge Scholen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Opziener der Academiegebouwen Wijbrandus L. heeft aan het verzoek van
de Ingenieur Peereboom J. Bz. voldaan zonder mijn toestemming enz. jaar 1815 (7)
Wijbrandus L. en Overney N. beide opzigters bij de vergroting van het Tuchthuis te Leeuwarden een document betreffend hun
dienstverband en betaling enz. jaar 1825 (2)
Wijbrandus L.---- Overney W. en Wijbrandus L. Onderwerp hunne declaraties enz. jaar 1825 (3)
Wijbrandus L.---- Peereboom J. Ingenieur en Chef een door hem ondertekende brief met als onderwerp de nodige reparatieen aan
s’lands Academie gebouwen te Franeker enz. verder de aanbesteding van deze reparatie ter somma van f. 298-10- en dat de Mr.
Timmerman Wijbrandus L. bthans als opziener fungerende ten bedrage van f. 1299.= is opgemaakt geworden enz. enz. jaar 1814
(14)
Wijbrandus L. te Franeker een ordonnancie te weten ten bedrage van f. 71.8 ten gunste van hem wegens reparatien ’s Lands
Academie gebouwen te Franeker enz. jaar 1815 (1)
Wijbrandus L. te Franeker wonende hij wordt aangesteld als opzichter ter vergroting van het Tuchthuis te Leeuwarden tegen een
beloning van f. 90 per maand enz. jaar 1824 (6)
Wijbrandus Leeuwe te Franeker 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)
Wijbrandus P. 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)
Wijbrandus R. te Franeker het betreft een door hem ingediende Nota wegens de kosten aan de Kiestrazijl nabij Franeker wegens
het aanvaren van een schip aan de brug en sluis enz. jaar 1841 (4)
Wijbrandus Reintje (Was uitlandig is terug gekomen en naar Leeuwarden opgezonden) staat vermeld in een document van
personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde
enz. jaar 1815 (3)
Wijbrandus Roelof staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (4)
Wijbrandy L. van beroep opzigter hij heeft sedert de 10e juni de nodige opmetingen en berekeningen gedaan der concept
bestekken ter vertimmering van de Justitieelle gebouwen enz. jaar 1823 (2)
Wijbrens (Webrens) Aukjen ---- 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,
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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)
Wijbrens Antje, 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)
Wijbrens Pieter---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Wijbrens Pieter en Sijbrens Age beideSchuit Schippers zich beklagende wegens de van hun
afgevorderde en reeds betaalde retribitien enz. jaar 1815 (2)
Wijbrens Pieter Schuitschipper te Sneek en Sijbrens Age Schuitschipper te Harlingen Pieter Wijbrens ondertekend en Sijbrens Age
kan niet tekenen en schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij sedert \lange tijd hun bestaan vinden
met het vervoeren van kramen van de eene Friesche …….? naar de andere voor de reizende Kooplieden enz. jaar 1815 (3)
Wijbrens Tjeerd---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de
Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de
Hervormde Gemeente van Haskerdijken Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes
Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)
Wijbrens Wijnsen de weduwe 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)
Wijbringa Sibrand Onderwerp; zijn benoeming als secretaris van Frenekeradeel enz. jaar 1817 (3)
Wijchel van J. G. te Schildwolda Oud Ouderling 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)
Wijchel van J. G. te Schildwolda Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Oud Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Wijchen---- Wiltenburg J. Pastoor , een handgeschreven brief met handtekening dat hij een ordonnantie heeft ontvangen van fl.
21.66 van den 1e Juli tot en met den 22e Augustus dezes jaar als gewezen Kapelaan te Wijchen jaar 1820 (1)
Wijchman Berent Leek Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Wijchrams C. 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)
Wijck van der H. J. L. hij ondertekend een brief als volgt; door een commissie uit de ingezetenen van Beilen door de bekende
aldaar in de maand augustus 1820 plaats gehad hebbende brand gevolgzaam geheel verwoest enz. aar 1822 (1)
Wijck van der Wiebe Jans 359 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)
Wijck van Johannes 435 Livelte Kanton Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wijckel (Wijkel) Wiebe Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Wijckel aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Wijckel en Harich Onderwerp: de klachten over de vervallen staat der Pastorijen in deze dorpen enz. enz. jaar 1821 (2)
Wijckel Janna S., 332 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)
Wijckel, Onderwerp; Onderhoud van de Pastorie te Wijckel en Harich enz. jaar 1821 (2)
Wijckelsma Ale, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wijckelsma Emilius Balk Veldwachter Met Signalement
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Wijckelsma G. gehuwd met Blumenfurt Gertrud, 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)
Wijckerhold---- Bisdom Anne Carel Wijckerheld hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog
Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van
de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6
kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Wijckerhold Bisdom Mr. A. C.---- Buma W. W. Lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland het betreft zijn benoeming tot
Regter Plaatsvervanger te Leeuwarden tevens vermeld Wijckerhold Bisdom Mr. A. C. en Alberda C .tot Regters in dezelve
regtbank enz. jaar 1839 (4)
Wijckerhold Bisdom Mr. A. C. en Alberda Mr. C. worden benoemd tot Rechters van de Rechtbank te Leeuwarden enz. jaar 1839
(4)
Wijde Ee, Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland
langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland
van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de Weilanden van Lyclama a Nijeholt en ten
westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door
Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J., ,
Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M. G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
Wijde van der J. B.---- Boersma T. J. en Wijde van der J. B. De Gouveneur van Groningen heeft de Heer Schout van Grijpskerk
aangeschreven om de Grietenij lasten van voornoemden te doen invorderen enz. enz. en te doen toekomen aan de Grietenij
ontvanger Groenman ….? Van Kollumerland enz. jaar 1822 (1)
Wijdema G. J. te Ternaard 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)
Wijdema ….? te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Wijdema Klaas 7 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)
Wijdijk (Weidijk) 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)
Wijdijk---- 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)
Wijdijk Judikje, 187 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van
het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende
welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen
van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Wijdijk Judikje, 254 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)
Wijdijk Judikje, 300 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)
Wijdijk Judikje, 44 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)
Wijdoogen H.G. Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Wije van D. M. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Wijegman W. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede
dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij
vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare
geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Wijehgram C. W. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Wijers Michiel, 588 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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Wijerstra S. P.---- Boer de Tjalling Menzes Landbouwer op het Nieuwland onder Engwierum oud 74 jaren, Posthumus Andries
Andries 52 jaar Boerenarbeider aldaar wonende (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) , Wierstra Sake Pieters oud 46 jaren (Hij
tekent als S. P. Wijerstra Guardenier te Dijkstrahuizen onder Engwierum en Dijksra Sieger Freerks (hij kan niet schrijven en zet
een kruisje) Boerenknecht op het Nieuwland onder Engwierum oud 27 jaren verklaren bij deze gezamenlijk op requisatie van de
Armbezorgers van Engwierum dat zij Talma Jacobus Nicolaas kennen en dat hij voor Mei 1811 op een kamer bij Boer de
Tjalling Menzes woonde enz. Posthumus Andries Andries weet te melden dat dat wel 6 weken voor Mei 1811 was enz. enz.
tevens een handgeschreven en door hem getekende brief van Koopmans Syds Harmens die te Brantgum en ook een verklaring
stuurt getekend in bijzijn van de Veldwagter Holwerda K. W. jaar 1815 (5)
Wijga Enne Korenmolenaar te Harlingen een request betreffende een procesverbaal van bekeuring over accijnsen (6) jaar 1824
Wijga Yke Ennes en Sytzema R. S. Korenmolenaars te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een proces verbaal van
bekeuring wegens Onderwerp vervoer 2 zakken Rogge, en belediging van een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie jaar
1824 (2)
Wijga E. P. , 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)
Wijga Enne E. Korenmolenaar, te Harlingen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp; vervoer zonder
geleidebiljet enz. enz. jaar 1824 (3)
Wijga Enne Korenmolenaar te Harlingen een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring jaar 1824 (3)
Wijga Enne---- Vlastra P. De korenmolen de Arend thans bij hem in gebruik is overgegaan naar Wijga Enne welke de
verpligtingen van enz. jaar 1839 (3)
Wijga Fedde---- Hildes Albert Hendriks, nummerverwisselaar voor Wijga Fedde , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een
document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van
den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Wijga Fedde, 5 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)
Wijga Herre Melles, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16)
Wijga Melle Herres, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16)
Wijga Ykke, 2 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)
Wijgant Willem 90 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)
Wijgarda Sake Ulkes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Dronrijp die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Wijgeest---- Fokkes Dirk (de weduwe) zij en haar boerenhuis te Wijgeest 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)
Wijgers Sies----- Jong de T. G. notaris is koper geworden van vastigheden behorende hebben aan Wijgers Sies en Douwes Akke
in leven echtelieden jaar 1824 (5)
Wijgers Berend Jacob Schipper op de Vriendschap Vergaan opVlieland jaar 1818 (1)
Wijgers Berend Jacob Vergaan op Vlieland Schipper op de Vriendschap jaar 1818
Wijgers Berend Jacobs---- Fontein Dirk Pietersz. Koopman te Harlingen ondertekend een brief geeft met verschuldigden eerbied te
kennen dat hij als houder van eene lading noorsch hout beataande uit balken en Juffers enz. geladen in het Kofschip de
Vriendschap met Kapitein Wijgers Berend Jacobs komende van Oudsoen in Noorwegen naar Harlingen en op en 22e en 23e
november 1817 tusschen de eilanden Vlieland en Terschelling verbrijzeld reclamaart enz. jaar 1817 (2)
Wijgers Berend Jacobs hij is Kapitein op het schip de Vriendschap jaar 1817
Wijgers Berend Jacobs Kapitein op de Vriendschap jaar 1817 (1)
Wijgers F. en Visser F. Gecommitteerden van ’t Harlinger Veer vermelden in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun
naam onder staat dat zij bij request aan de heeren Burgemeester van Leeuwarden hadden gesdresseerd opzigtelijk de conventie in
de jare 1808 tusschen de Steden Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Dokkum betrekkelijk de veren gesloten door enz. jaar 1814
(3)
Wijgers Jan (ook Wiegers) ---- 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)
Wijgers Jan---- 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
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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)
Wijgersma Servaas, 422 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)
Wijgersma Thomas thans 2e luitenant bij de Infanterie schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur van
Vriesland, wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van Ontvanger
van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. (hij vermeld hierin ook zijn militaire loopbaan met rangen enz. jaar 1841 (5)
Wijgman W. Keetlapper 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)
Wijgman Warner, Koperslager 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)
Wijhe van, David een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal enz. Jaar 1824 (2)
Wijhe David M. te Sneek Onderwerp; Vrijdom van Accijns op Zout, jaar 1841 (3)
Wijhe David Slager van beroep aan de Kruisebroeders 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)
Wijhe van Abraham, Flankeur geboren Zwolle, Staat op de lijst van overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van
de Landmagt, in de Overzeesche Bezittingen, Nederlanders van geboorte, waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn
ingekomen sedert 1e tot ult. December 1837 een overzicht met 7 kolommen zoals geboortplaats, plaats alwaar of het schip waarop
het overlijden is voorgevallen jaar 1838 ( 3)
Wijhe van D. M. Slagter te Sneek, betreft een procesverbaal van bekeuring overtreding wet op het geslacht wegens het slachten
van een kalf, aar 1824 (3)
Wijhe van D. M.,----- Frijda J. A., Onderwerp; Subsidie, Wijhe van D. M., Groot de S. J. , Blok G. S., Groot S. G. , zij zijn
gemagtigd tot den opbouw van den Israelische Gemeente te Sneek, enz. enz. jaar 1841 (4)
Wijhe van David Mozes te Sneek een Huidenzouterij , Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6)
Wijhe van David, Slagter te Sneek een proces verbaal wegens overtreding van de wet op het slachten van een kalf dat niet met een
slacht merk was voorzien jaar 1824 (5)
Wijhe van David, slagter te Sneek een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens een geslacht kalf (
jaar 1824 (2)
Wijk A. L. Augustini te ’t Waal en Hondswijk 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)
Wijk Geesjen Hendriks, 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)
Wijk J. Harlingen Schip de Heemstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Wijk v. d. Hendrik J., 166 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)
Wijk v.d. Hendrik B., 48 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)
Wijk v.d. Hijlke Hendriks 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)
Wijk v.d. Jogchum 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)
Wijk v.d. Karse H., 137 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)
Wijk v.d. Karst H., 106 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
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Wijk v.d. Klaas Hendriks 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)
Wijk v.d. Michiel, 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)
Wijk v.d. Wiebe Jans 359 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)
Wijk van Dedde Roelofs Schipper op de Vrouw Martha, jaar 1824
Wijk van B. R. Kapitein op de Gouveneur Baron van Zuijlen van Nijevelt, jaar 1840
Wijk van B. R. Leeuwarden Kapitein op de Gouverneur Baron van Zuylen van Nyevelt, jaar 1840
Wijk van Barend Roelof Harlingen Schip de Jonge Barend, jaar 1824
Wijk van Bauke , 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)
Wijk van de Hendrik Berends, 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)
Wijk van der Anne Huizum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Wijk van der Anne, Dienaar van Politie , Glazenburg Roelf en Scherstra Gosse Sierk, Jong de Pieter staan vermeld op het
formulier Voordracht ter vervulling eener betrekking van Veldwachter in de gemeente Leeuwarderadeel, met Leeftijd
.Geboorteplaats, Godsdienst, Woonplaats , Gehuwd enz. enz jaar 1902 (3)
Wijk van der Evert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wijk van der geboren Brouwer Lutske, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Wijk van der Grietjen onecht kind van Wijk Geesjen Hendriks, 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)
Wijk van der H. nr. 2357 en haar kind Sjerks H. no. 2360 te Noordwolde onderstands Domicilie hebbende , de permanente
commissie van de Maatschappij van Weldadigheid is gemachtigd om hen enz. jaar 1840 (2)
Wijk van der Hendrik, 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)
Wijk van der J. te Heerenveen staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de
belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Wijk van der Jan J., 165 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)
Wijk van der Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wijk van der Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Wijk van der Jan, 224 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)
Wijk van der Janke Jochems---- Schilt Hendrik Johannes kind van Schilt Johannes Adams en Wijk van der Janke Jochems, wordt
vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3)
Wijk van der Janke Jochums, 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 (10)
Wijk van der Janke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wijk van der Jantje S., 222 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)
Wijk van der Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wijk van der K. H. te Oudehorne wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der van het
Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 1840 (3)
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Wijk van der Karst H. 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)
Wijk van der Michiel, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Wijk van der Reinder H. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff ….? 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)
Wijk van der Reinder Hendriks te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van
een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Wijk van der Roel M. het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der Personele Belasting over den Dienstjaar
1840/41 tegen hem opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde van een kamer te Lippenhuizen no. 103 tevens een
Procesverbaal van herziening d.d. 5 augustus 1840 door Arendsz. Johannes Tjeerds en Zwanenburg Fedde Gooitzens ook een
Sommatie beide laatste ondertekenen een document enz. jaar 1840 (12)
Wijk van der Roel M. Timmerman te Lippenhuizen, het betreft een proces verbaal van bekeuring omdat hij niet in staat is de boete
te voldoen enz. jaar 1840 (3)
Wijk van der Wiebbe 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)
Wijk van der Wiebe Jan plaatsvervanger voor Meer van der Jelle Lammerts wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat.
Inf. Nat. Mil. No. 3 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet
gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Wijk van der Wiebe Jans * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Wijk van der Wiebe Jans 541 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wijk van Douwe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
Wijk van Eildert Sijtzes---- Bos Albert Jans * 12-09-1821 Nieuwe Pekela zoon van Bos Jan Alberts en Jonge de Renske Pieters 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 staat vermeld dat hij zeeman is en vaart op het schip de Annechien met als Kapitein Wijk van Eildert Sijtzes op
reis naar enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Wijk van Greetje---- Kattestaard Gijsbertus hij is naar Ommerschans gezonden nadat hij zich vrijwillig ter opzending heeft
aangeboden op den 3e oktober 1839 bijgaand een document met zijn signalement en burgelijke staat enz. en is zoon van
Kattestaard Hendrik en Wijk van Greetje jaar 1839 (4)
Wijk van H. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Wijk van J. R. nr. 50 in wijk D. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Wijk van Jakob 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)
Wijk van Jakobije Alles---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stelligwerf ondertekend een brief aan de * 7 januari
1791 Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zich bij hem heeft aangediend Boer de Rienk Aukes
Veenbaas te Haulerwijk zoon van Boer de Auke Rienks en Wijk van Jakobije Alles te Haulerwijk wonende en deze verzocht een
certificaat om in het huwelijk te gaan enz. jaar 1817 (1)
Wijk van Jan Alles,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814
no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Wijk van Johannes 637 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)
Wijk van Johannes 637 is zijn volgnummer bij de 6e 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)
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Wijk van Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
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Wijk van Pieter de weduwe uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine
Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der
Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Wijk van Pieter 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)
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Wijk van R. A. te Zwartsluis 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)
Wijk van S. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Wijk van Uilke---- Hoytema P. S. Schout van de Gemeente Akkrum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij de nodige orders had gesteld om het kind van Postema Pieter Jacobs en Pieters Hinke uit het huis van Arrest te
Leeuwarden te laten halen door twee vertrouwde personen op de 7e febr. Maar dat volgens de President van de Raad van de
Gevangenis het onmogelijk was om het kind uit de armen van de moeder te krijgen maar toen beloofd was dat zij het kind ook die
verklaring is aanwezig en de namen van de 2 vertrouwde mannen zijn Stam Gerben en Wijk van Uilke en zij ondertekenen enz.
jaar 1815 (2)
Wijk van Ulke 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)
Wijk van van de Rijdende Artillerie 1e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Wijk van Y. 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)
Wijk, 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)
Wijkel (Wijckel) Dieuwke Wiebes, 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)
Wijkel (Wijckel) Wijpkje Wiebes, 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)
Wijkel Janna S., 41 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Wijkel Jentje Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement
Wijkel Wiebe Pieters (ondertekend met Wijebe Pijeters Wijckel) ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij te Sexbierum woont en hij in de jare 1814 aan de loting van de Nat. Mil. en dat hij is
vrijgesteld geworden als gehuwd maar in 1815 wegens zijn geboortejaar van 1792 door den Veldwachter was vergeten
opgeroepen enz. jaar 1817 (3)
Wijkel Wiebe Pieters---- Escury’d C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron Collot d’) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wijkel Wiebe Pieters Dagloner onder Sexbierum * 1792 heeft
zig in 1815 aan de loting moeten ontwerpen dog dat hij dit heeft verzuimd ook een brief ondertekend door Fopma J. L. Gewezen
Schout van de voormalige gemeente Sexbierum enz. jaar 1817 (4)
Wijkel Wiepkje is opgenomen als Wees 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 vestigings onderhouds vervangings en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid
gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Wijkman A. J. Kapitein op de Vrouw Elizabeth, jaar 1824
Wijkman Geesjen, 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)
Wijkman Geesjen, 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)
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Wijkman Geesjen, 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)
Wijkman Grietje Onecht kind van Wijkman Geesjen, 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)
Wijkman Grietje onecht kind van Wijkman Geesjen, 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)
Wijkman Grietjen Onecht kind van Wijkman Geesjen, 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)
Wijkman Grietjen te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Wijkmeijer Wymbritsradeel Kapitein op de Stella 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)
Wijkstra A. P. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande
Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Wijkstra Albert Eites Herbergier te Munnekezijl---- Onderwerp en procesverbaal wegens het zonder kwitantie vervoeren van wijn
en gedistilleerd, wordt ook in genoemd , Kremer Antje te Munnekezijl, Roorda Wytze Alberts jaar 1841 (3)
Wijkstra Eit , 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 1900 (2)
Wijkstra Gerrit, 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)
Wijkstra Gerrit, Komt voor op een document (blz.3) 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)
Wijkstra H. Den Bosch Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel (5)
Wijkstra Jan, 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)
Wijkstra Joh. Marssum Schip de Twee Gebroeders, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op
een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9)
Wijkstra Meine, 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)
Wijkverpleging --- Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding “Utingeradeel” te
Akkrum een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het maken van uitwegen op hun eigendom
hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming
en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (11)
Wijland (Weiland) Auke Tousijn†---- 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 (68
Wijland Sipke Aukes---- 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)
Wijlick Bellinga Abraham van Commies van de 3e klasse te Wierum een eervol ontslag; Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds met
toekenning pensioen aan genoemde persoon. enz Jaar 1841 (4)
Wijlick Bellinga van Abraham---- Wilhelmij Gerrit Notaris en Secrreetaris en Landbouwer te Bergum Ondertekend een brief aan
de Directeur der Directe Belastingen in en uitgaande rechten Accijnzen in de Provincie Vriesland te Leeuwarden betreffende dat
hij sedert jaren in eigen gebruik heeft onderscheidende stukken Bouw-Weid en Mied landen samen groot enz. en dat zijn bedrijf 2
paarden nodig heeft en deze nu en dan gebruikt voor rijtuig op riemen maar dat hij een proces verbaal heeft gekregen opgemaakt
en ondertekend door Munter van der Straten J. Petrus en Wijlick Bellinga van Abraham commies van de 1e en 3e klasse tevens
ondertekenen Boer de Jan Derks Vrederegter en zijn Griffier Steensma G. J. ook Driessen J. C. ondertekend dat het geregistreerd is
te Kollum enz. jaar 1824 (11)
Wijlinck Bellinga van A---- Weeber van J. G. Wassingthon gestationeerd te Bergum en Wijlinck Bellinga van A. gestationeerd
buiten Leeuwarden beide Commiesen bij de belastingen, in brieven door beide ondertekend dat zij de vrijheid hebben genomen
een request in te dienen betreffend het tractement waarin Weeber schrijft dat zijn echtgenote te Leeuwarden is wegens sukkelende
en aanhoudende ziekte van hare moeder en dat de commies Wijlinck Bellinga van A. te Leeuwarden zich gaarne enz. jaar 1825 (9)
Wijma Sietze Oedzes geb. 03-07-1816 te Augustinusga Handgeschreven brief met handtekening, jaar 1840
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Wijma Sjoerd Simons---- Baker James Cooper gevoerd hebbende het Brikschip The Three Johns beladen met steenkolen
gekomen van Sunderland naar Amsterdam en gestrand en verbrijzeld op rif van het het Pinkegat nevens het dorp Wierum enz.
verder wordt genoemd Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen, Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen en Rodenhuis
Bouwe British Consular agent enz. jaar 1819 (5)
Wijma ….? de weduwe te Beetgum 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)
Wijma ….?---- Rodenhuis Y. als Officier van den Burgelijke Stand te Harlingen en Notaris Wijma ….? aldaar onderwerp:
memoriaal jaar 1825 (1)
Wijma A. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Wijma Anne Melis 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)
Wijma Bouke D. Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wijma D. O. te Oudwoude 4 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)
Wijma D. T. de weduwe Winkelierske 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)
Wijma D. te Buitenpost een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg.
perceel kadastraal bekend te Kooten enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Wijma Daniel Sytzes te Achtkarspelen 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)
Wijma de Lieuwe Theunis Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Wijma Eize Rinders, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (9)
Wijma Eize Rinderts 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)
Wijma Eize Rinderts, 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)
Wijma Folkert Abes 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)
Wijma G. 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 Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Wijma G. J., . ---- 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)
Wijma Geert Jans Schoenmaker te Drogeham------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van
onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)
Wijma Gerben , 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)
Wijma Gerben S. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wijma Gijske Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839
(8)
Wijma Gijske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1837 (10)
Wijma H. R. Slagter te Sloten hij was ongenegen een transactie te sluiten betreffende een tegen hem ingestelde bekeuring enz. jaar
1841 (2)
Wijma H. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele
Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de
regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)

8374
8199

6830

694/8
15-07-1841
729/5, 290
Bladz. 29
17-07-1839
18-A blz. 8
21-01-1824

6661

137 blz. 5
19-03-1817

6677

316
22-07-1818

9181

1413
06-08-1915
1300
23-10-1920
1036/14
10-10-1839
719-5
22-07-1841

9191
8214
8375

8308

1070-8
580-622
28-10-1840

8210

966/7-881
/14, 3>>
27-08-1839

8210

958/2 211
Bladz. 3
17-09-1839
36-A
blz. 42
22-04-1824

6840

6251

1123
18-11-1814

6868

22-02-1825
29-C

8224

1216-14, 3
29-11-1839

8350

184-11, 9
19-02-1841

8225

1253-13, 1
10-12-1839

6395

506
21-05-1815
640
21-12-1820
Deel 2
Blz.34
00-00-1881
1644
06-11-1918
220
01-02-1814

6297
9725

9187
6624

6015

585
07-10-1816

Wijma H. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden
genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Wijma Hendr. R. te Sloten 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)
Wijma Hendr’k R. te Sloten (Fr.) wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Wijma Hendrik Rinderts 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)
Wijma Hendrik Rinderts, Mr. Slager, Huis 53, 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)
Wijma Hielke, 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)
Wijma J. lid van het college van zetters Schoterland te Oudeschoot , een door hem geschreven brief door hem ondertekend, jaar
1920 (3)
Wijma J. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te bekomen
mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen enz. jaar 1839 (4)
Wijma J. O. te Harlingen 14 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)
Wijma J. R. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Wijma J. R. 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)
Wijma J. S. te Bergum, 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)
Wijma Joh´s Douwes 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)
Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum,---- Jaarda S. , Ontvanger die een mandaat enz. Onderwerp: de tekorten wegens
de Landmilitie en nog openstaande rekeningen ten gunste van Jager P. M., Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum,
Rinsma Rinze Lamerts, Meer van der Geert Feyes, Hoelstra Tomas T. ,Mr. Timmerman te Bergum enz. jaar 1814 (3)
Wijma Johannis Sakes staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen
met informatie) Jaar 1825 (2)
Wijma Klaas, 33 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie
de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer
No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen informatie een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke
datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)
Wijma lammert 15 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)
Wijma Lammert Oedzes te Achtkarspelen 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)
Wijma Liepke Heeres 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)
Wijma Luitjen Idskes Arbeider te Nieuwhaske, de Grietman van Engwirden zend het request aan de Gedeputeerde Staten van
Vriesland met advies dat het Wijma Luitjen Idskes toekomende geld uit de kas betaald kan worden enz. jaar 1820 ( 1)
Wijma 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)
Wijma Oenze, 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)
Wijma P. J. ---- Tanja Rintje Lieuwes wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Wijma P. J. van de
Gemeente Bozum bij zijn afwezigheid enz. en dat Riemersma Douwe Sjoerds wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde
Gemeente enz. jaar 1814 (4)
Wijma R. L.---- Boersma M. W., Mulier F. J. , Wijma R. L. , Boersma M. W., Kloosterman J. B., Hoeksma F. P. en Henstra A. H.
een handgeschreven brief met hun handtekeningen als Zetters van de Gemeente Augustinusga jaar 1816 (6)
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Wijma R. L. hij ondertekend als Zetter en lid van de Raad der Zetters in de Gemeente Augustinusga mede een docoment
betreffende de Controleur de Belastingen te Dockum betreffenfde o.a. belastbare Huurprijs enz. jaar 1815 (3)
Wijma Rindert Eisses 37 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)
Wijma Rommert Louws te Augustinusga 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)
Wijma S. J. te Drogeham Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Wijma S. J. te Drogeham 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)
Wijma S. J. te Harlingen een document waarin staat dat hij aanbevolen is voor de een of andere post waarvoor hij geschikt is enz.
jaar 1815 (3)
Wijma S. S.---- Keuchenius G. (Gesuinus) Schout van de gemeente Koudum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Wijma S. S. te Harlingen dat de verzegelde procudures zig bevinden in het Regterlijk archief van het
voormalig district van Gaasterland enz. jaar 1815 (1)
Wijma S. S.---- Klein Pieter Andries en Attema Feite Piers van beroep Schelpvisschers hebben op 12 mei dezes jaar aangebragt te
Makkum de navolgende strandvondsten (een lijst) welke goederen geborgen zijn uit het op de hoogte van Cornwerd gestrande
Noorsche Brikschip de Kaaren Bertha) (Karen Berthe), Kiolöe Hans A. Kapitein die met zijn Schip de Karen Berthe gekomen
van Amsterdam in Ballast bestemd naar Tonsberg heeft het ongeluk gehad dit schip in de nabijheid van Makkum af en aan Surich
te verliesen enz. ook genoemd Visser Barend & zoon die bij Notaris Wijma S. S. gepasseerde akte voor de goederen enz.,enz. jaar
1823 (5)
Wijma S. S.---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het gevraagde ontslag van de raden Hanekuik Blok en Hingst ….? Worden de volgende personen onder uw aandacht te
brengen en wel Hoornstra Y. en Fontein Bouwe tot Burgemeesteren en tot de raden Houtsma Jan W. Oud Vroedschap, Wijma S.
S. Notaris, Popta Sicco Oud Vroedschap, Vink Menno Oud Burgemeester, Veen van der Jan L. Oud Vroedschap enz. jaar 1816 (1)
Wijma S. S. wonende in wijk B. 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)
Wijma Sake Sijtzes, 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)
Wijma Sierd Eizes te Engwirden, 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)
Wijma Sierd Eizes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (9)
Wijma Sierd Eizes, 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)
Wijma Sierd Johanis de weduwe 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)
Wijma Simon Sjoerds Kandidaat Notaris te Harlingen, staat vermeld op een extract van de Gouverneur van Vriesland dat hij
benoemd is tot Griffier van den Kantongeregt te Bolsward i.p.v. de overleden Mr. Jakles D. enz. jaar 1841 (4)
Wijma Simon te Almenum 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)
Wijma Sjoerd S---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar
Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de
Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is
een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk
weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide
visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den
Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van
zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel
conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta
Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,
Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt
Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. , Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S.
Notaris jaar 1819 (25)
Wijma Sjoerd S. Mr. Notaris te Harlingen een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Friesland betreffende
vrijstelling; verzoekende wegens verbeurde boeten het betreft de publieke verkoop van Vastgoed enz. jaar 1841 (6)
Wijma Sjoerd S. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste
van de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Wijma Sjoerd S.---- Braderup Peter Jacobsen van beroep Schipper, wonende te Flensburg als Kapitein op het schip de vrouw
Anne. Onderwerp: zijn request dat hij op zijn reis van Lissabon zeeschade en lekkage bekomen hebbende genoodzaakt is
geworden dit rijk aan te doenen naar Harlingen is opgezeild , Wijma Sjoerd S. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dit schip. enz. enz. jaar 1825 (6)
Wijma Sjoerd S. een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een request van de gezamelijke koplieden in boter en
kaas jaar 1824 (5)
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Wijma Sjoerd S. heeft een document getekend als secr. namens De Krijgsraad der Schutterij te Harlingen enz. jaar 1815 (5)
Wijma Sjoerd S. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 35-12-8 wegens Reiskosten ten dienste van de Nationale Garde
enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Wijma Sjoerd S. hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden ondertekend door
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks
Schutterij te Harlingen enz. jaar 1815 (6)
Wijma Sjoerd S.---- Huidekoper Jan (met handtekening) is gelastigde van de eigenaar via Notaris Wijma Sjoerd S. te Harlingen
betreffende >>Sonderson (Sandersen) Hans Christiaan komende van Bergen in Noorwegen beladen met Klip Visch met als
bestemming Vigere in Portugaal met als Kapitein op de Loven van Sunderberg gestrand te Ameland op den 10e augustus enz.,
tevens een brief ondertekend door Sandersen Hans C. met betrekking de verkoop van de geborgen goederen uit zijn schip, ook
Reichard J. H. van beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de
aarde te begraven enz. jaar 1823 (5)
Wijma Sjoerd S.---- Jensen Hans Peters Kapitein op de Ornen, Onderwerp een handgeschreven brief met de handtekening van
Wijma Sjoerd S. betrefeende onvoer van Rogge enz. jaar 1824 (4)
Wijma Sjoerd S. ondertekend namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een document en terzelve Ordonnantie Blok K.
betreffende het inkomen van de Predikant bij de Evangelische Lutersche Gemeente enz. jaar 1841 (5)
Wijma Sjoerd S.---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 (
een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het
Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te
Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening
der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en
Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende
getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders
bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker
wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van
de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Wijma Sjoerd S.,---- Ragstt N. Kapitein op het Schip de Les Six Amies---- geeft samen met anderen met den meeste eerbied te
kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8 februari l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip
dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat men enz. met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs
heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six
Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon
enz. als is get. door Wijma Sjoerd S., jaar 1823 (5)
Wijma Sjoerd Simon----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de
geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door
assurantie is gedekt en een ondertekende brief van Suverkrop J. D. uit Londen dat de assuradeur Buck John de verzekerde som
heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen ,
verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris te
Harlingen Jaar 1820 (9)
Wijma Sjoerd Simons---- Burn Allan gevoerd hebbende het op de kust van Schiermonnikoog verongelukte Engelsche Brikschip de
Allert beladen geweest met steenkolen komende van Sunderland met bestemming een westelijke haven van Engeland betreft voor
mij Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen in tegenwoordigheid van de Capitein als getuige hij verklaard de firma Visser
Barend & zoon de magt geeft om alles verder te regelen enz. alds verdere getuigen zijn Roetenhuis Bouwe British Consulair Agent
, Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1821 (5)
Wijma Sjoerd Simons---- Fontein Freerk Dirks en Wijma Sjoerd Simons te Harlingen Onderwerp; hun rekesten om van de functie
van officier bij de schutterij van Harlingen te worden geeximineerd enz. enz. jaar 1814 (2)
Wijma Sjoerd Simons---- Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog vervallen
en alsnog zittende en zo verre dat de Tuigage enz. tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te
Harlingen in tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant bij Penzanie in England als capitein van
het Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe Britisch Consular Agent wonende te Harlingen en
verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6)
Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de Pekel, Jong de Dirk
Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de Vrouw Elsina
waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in
de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en
vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan
gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz.
verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4)
Wijma Sjoerd Simons openbaar Notaris te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende begin
1811 als advokaat ene Martens Tjebbe te Pingjum in de zaak tegen Tjebbes Klaas te Hindelopen enz. jaar 1815 (2)
Wijma Sjoerd Simons openbaar Notaris te Harlingen, ondertekend een brief met als onderwerp: dat hij benoemd is tot Kapitein der
2e Compagnie van de Schutterij van Harlingen maar dat hij eem druk Notariaat heeft en een gezin met 3 kinderen enz. enz. jaar
1814 (3)
Wijma Sjoerd Simons---- Rodenhuis (Bodenhuis?) Pieter hij is aangesteld tot Capitein der 2e Comp. van de Schutterij te Harlingen
en tot 1e Luitenant vn de 2e Comp. Spree Sjoerd en tot secretaris van de krijgsraad Wijma Sjoerd Simons enz. jaar 1814 (1)
Wijma Sjoerd Simons---- Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van Parker David van Leight
voerende het Schip Albion doch thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de procuratie
gepasseerd voor de Notaris Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen en heeft
ondergetekende Zekema Geert Burghts Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig begevende bij de heer
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6)
Wijma Sjoerd Simons, Notaris te Harlingen, Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent, Dossier met een brief met
zijn handtekening, jaar 1841 (14)
Wijma Sjoerd. S. te Harlingen verzoekt in een handgeschreven brief die hij ondertekend een certificaat voor de weduwe Brink E.
aldaar enz. Onderwerp: haar pensioen en dat haar man Brink Evert enz. jaar 1825 (4)
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Wijma Sjoerds (Mr) 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 het Bataillon Schutters No. 2 geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5 enz. 1815
(2) Dossier (15)
Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de Lijkle Jans, Vries
de Jentje Jacobs, Kamerling Jan, Gerrits Ale, Portugies Jan, Park Folkert Jans, Willems Gerrit, Bartles Willem, Jarigs Hijlke
alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen op de 24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de
doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren dat zij zulks ook zo
hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)
Wijma Sjouke Jans 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)
Wijma Sybrens Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wijma Taeke, 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)
Wijma te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Wijma Uiltje Terks Timmerman te Wommels Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3)
Wijma Uiltje Tjerks Timmerman te Wommels; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
(compleet 3)
Wijma Wybren J. te Drogeham is benoemd tot lid van de zetters der belastingen enz. enz. jaar 1920 (8)
Wijma Wytze Geerts, 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)
Wijma, Johannes Sakes Onderwerp; Nationale Militie inschrijving en onderzoek naar zijn geboorte/doopplaats Jaar 1824 (8)
Wijman Minze Jans IJsbrechtum Politiebeambte Wymbritseradeel, jaar 1839
Wijmar Cornelis 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)
Wijmbritseradeel de zeedijken----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en gemeentebesturen
van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Wijmbritseradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Wijmbritseradeel----- 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
Wijmdels D. G. Kapelmeester bij het Korps Musekanten der Landstorm te Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland en geeft te kennen dat zij gedreven zijn iets te brengen voor de dapperen der Nederlandsche Armee in het Bloedig
nabij Brussel voorgevallen Oorlogs-Toneel enz. jaar 1815 (2)
Wijmen James komende van Londen Kapitein, jaar 1838
Wijmen Sjoerds Kaarsdenmakersknecht 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)
Wijmenga A. K. te Suawoude 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)
Wijmenga Binne Roels 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)
Wijmenga Roelof Klazes pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van
Bergumerdam met als borgen Jong de L. W. en Kooi van der D. R. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz
Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (11)
Wijmenga Roelof Klazes pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van
Bergumerdam met als borgen Jong de L. W. en Kooi van der D. R. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz
Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875
Wijmenga Roelof Klazes pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van
Bergumerdam met als borgen Jong de L. W. en Kooi van der D. R. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz
Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875
Wijmer H. H., Bussing B. en Bosch J. J. hebben (was) een brief ondertekend als Kerkvoogden van den Dorpe Nijkerk in
Oostdongeradeel aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het verhuren van een Zathe met Landen aan den Kerk behorende
enz. jaar 1814 (4)
Wijmers Linse, 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)
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Wijmers van Johanna , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp:
Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Zuid Holland jaar 1819 (4)
Wijminga B. R. 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)
Wijminga Binne Roels. koopman te Garijp een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij zich beklaagd dat hij te
hoog is belast zijn bezwaar is afgewezen enz. enz.jaar 1841 (11)
Wijminga D. B. Oostermeer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Wijminga F. R. 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)
Wijminga K. R. 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)
Wijminga Klaas R. 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)
Wijminga R. 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)
Wijminga Roel Jans 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)
Wijminga Roelof Klazes te Kollum is de hoogst biedende tot pachter van de Tolgelden bij de draaibrug over de nieuwe
doorgraving ten zuiden van den Bergumerdam in de gemeente Tietjerksteradeel met als borgen Jong de Lammert Wiepkes en Kooi
van der Ritske Douwes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, ok de handtekeningen van alle drie staan onder het
document jaar 1870 (10)
Wijminga Teunis R. 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)
Wijmstra B. J. te Ferwerd 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)
Wijn en sterke dranken----- 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
Wijn en Sterke dranken, Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke drank met de namen van de uitvoerders van deze dranken en degene
waar het naar toe is gegaan een paar honderd namen. jaar 1841
Wijna James Londen-Harlinge Stoombootmij, jaar 1838
Wijnaarden G.,---- Atsma W. A., Wijbenga D. B. Sz., Veenland U. J., Boorsma S., Wijnaarden G., Bestuurders en Beurtschippers
van de Stoombootdienst van Oostermeer op Leeuwarden en Groningen op Sneek maken bekend dat vanaf Vrijdag 10 Augustus
een geregeld vervoer van Passagiers, Goederen en Vee zal plaatsvinden een advertentie met daar ook de dienstregeling en tarieven
de advetentie is ondertekend door eerstgemelden enz. jaar 1883 (4)
Wijnalda C. 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)
Wijnalda G. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wijnalda G. F. te Makkum 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)
Wijnalda G. P. hij ondertekend als zetter van het district van Ontvang van Makkum een document betreffende de taxtie en
hertaxatie tot vinding van een betere evenredigheid tusschen de onderscheidene belastingschuldigen enz. jaar 1821 (2)
Wijnalda G. P.---- Tichelaar Jelmer P. en Wijnalda G. P. en Bangma Douwe Claasses en Steen van der Gerben Durks en Yntema
Reinder H. alle Zetters van de Gemeente Makkum, een handgeschreven stuk met hun handtekeningen daaronder, Jaar 1821 (3)
Wijnalda G. T. 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)
Wijnalda Gerrit T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wijnalda Gerrit Tjalling---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de Schout van Makkum hij schrijft een brief met als onderwerp de post
van Visafslager te Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar
wilde de sleutel van de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken en wilde dat er om
s’avonds 8 uur met het afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen
Buren van Johannes Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf Klaas
Gerlofs waarschuwde Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. enz verder een brief
van de diakenen met een verweerschrift jaar 1814 (8)
Wijnalda Gerrit Tjallings hij is benoemd als lid van den Vroedschap der Stad Bolsward maar dat deze niet verder wordt genoemd
Sandstra Pier Jeltes enz. jaar 1814 (3)
Wijnalda Jelle, 809 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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Wijnalda L. E. te Surhuizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wijnalda L. nr. 73 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)
Wijnalda Lieuwe Eilderts te Surhuizum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Wijnalda Sjierk het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als vrijwillig schutter enz. en op
zijn verzoek dec. 1831 ontslagen dat hij is gehuwd en 3 kinderen heeft en en in armoedige omstandigheden leeft enz. jaar 1840 (4)
Wijnalda T. F. 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)
Wijnaldi 2e Luitenant 5e 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)
Wijnand Christianns Frederikus in leven gepensioneerd Sergeant hij is ingeschreven in het grootboek Hoofdafdeling Militaire
Pensioenen onder no. 771 met een jaarlijks pensioen van fl. 130 en den 11e dezer overleden. Jaar 1822 (1)
Wijnandi G. J. Verkoper zich heeft geabsenteerd naar het buitenland zonder dat zijn huidige woonplaats bekend is enz. Jaar 1839
(3)
Wijnands Boei ,---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder beroep, Miedema
….? , de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan van beroep Trekschipper, Bouwmeester
Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus van beroep Trekschipper, allen eigenaars van het vaste Veer tusschen
Sneek en Leeuwarden aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met al hunne
handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op Leeuwarden, wat ook in een advertentie (3stuks
aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te
Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn
ook vermeld, jaar 1880 (4)
Wijnands Christiaan 71 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Wijnands Christiaan, 66 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)
Wijnands Dina, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de Etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Wijnands Iiend, Koopman in Boter te Ferwerd, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle
mogelijke middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Wijnands Jacob ---- Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente Wommels schrijft en tekend een brief aan de Commissaris
Generaal van Vriesland Onderwerp: dat de Kust Cannonniers enz. enz. en dat onder de Kust Cannonniers eene Wijnands Jacob is
geweest welke hun geheel onbekend is enz. jaar 1814 (2)
Wijnands Jacob en Rebekka --- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar zijn naam onder staat dat zijn zoon Kant de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger
Wijnands Johannes zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van
de Heer Salverda….? Collonel der Stedelijke Schutterij alhier en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder
het bevel van de Kapitein Kruseman ….? enz. jar 1815 (2)
Wijnands Jacob---- 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 Maire van Marsum
Wielinga E. E. (Everhardus Eyzeus) tevens het antwoord enz. jaar 1814 (4)
Wijnands Jacob wonende te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen in een handgechreven brief met handtekening dat hij bij de
oprichting der compagnien Kuskannonniers in dien dienst is gegaan voor de 7e ringhoofd plaats Dronrijp dat hij gevochten heeft te
Delfzijl en dat hij enz. jaar 1814 (1)
Wijnands Jakob, Kustkannonier voor het 7e district, Onderwerp: een geretourneerd request waarin duidelijk staat dat de gelden
aan zijn vrouw en kinderen zullen worden betaald zolang hij in dienst is enz. jaar 1814 (3)
Wijnands Johannes---- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar
zijn naam onder staat dat zijn zoon Kant de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands Johannes
zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer Salverda….?
Collonel der Stedelijke Schutterij alhier en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het bevel van de
Kapitein Kruseman ….? enz. jar 1815 (2)
Wijnands Machiel , Onderwerp; de noodzakelijkste reparatieen aa zijn huis jaar 1825 (2)
Wijnands Machiel een taxatie van het huis en Swalue M. A. en een declaratie van fl. 72.54 ten laste van deze boedel enz. enz. te
Gorredijk jaar 1825 (2)
Wijnands Machiel te Gorredijk, Onderwerp: verhuizing en huren van een nhuizinge door de Ontvanger enz. jaar 1825 (4)
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Wijnands Machiel, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Wijnands Machiel, Onderwerp: de kosten voor de reparatie aan het huis no. 87 te Gorredijk behorende tot zijn boedel enz. jaar
1825 (2)
Wijnands Maria---- Kielaart Pieter en Wijnands Maria echtelieden te Irnsum het betreft het overbrengen van de autorisatie op het
memoriaal jaar 1839 (2)
Wijnands Maria onecht kind van Wijnands Dina, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven
om naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (9)
Wijnands N. .Onderwerp: De Huur van het huis behorende tot de geseqeustreerde boedel van hem en dat de erven enz. jaar 1825
(3)
Wijnandt Machiel---- Swalue M. A. te Gorredijk, een autorisatie om aan hen te betalen een bedrag van f. 15.= wegens interesten
veschenen 11 december 1824 van een Kapitaal groot f.300 hetwelk hij te vorderen heeft van Wijnandt Machiel te Gorredijk enz.
enz. Jaar 1825 (3)
Wijnandus Christiaan, 457 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)
Wijnants Christiaan 469 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)
Wijnants Dina, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Wijnants Dine, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1837 (10)
Wijnants Joachemus, 709 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)
Wijnants Jurjen, 122 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)
Wijnants Maria onecht kind van Wijnants Dine, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente
Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Wijnants Maria onecht kind van Wijnants Dina, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente
Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Wijnants Maria te Leeuwarden, 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)
Wijnberg (Logement)---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het Logement de Wijnberg op de Wirdumerdijk alhier enz. jaar 1816 (1)
Wijnberg Cornelis naar de Oostzee1e 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 1890 (2)
Wijnberg Cornelis naar Hernosanst, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Wijnberg Cornelis naar Indie, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)
Wijnberg Cornelis, 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 1890 (2)
Wijnberg Cornelis, 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 1888(2)
Wijnberg Cornelis, 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 1889 (2)
Wijnberg Cornelis, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Wijnberg Cornelis, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Wijnberg Cornelis, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
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Wijnberg Cornelis, 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 1890 (2)
Wijnberg J. Samson á Amsterdam. Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden door
den Prins gerecurreerd enz. jaar 1814 (
Wijnberg Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
Wijnberg Jan 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 1881 (2)
Wijnberg Jan naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Wijnberg Jan naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Wijnberg Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Wijnberg Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Wijnberg 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 Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Wijnberg Liebe, Korps Torpodisten 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)
Wijnberg Piet, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Wijnberg Piet, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wijnberg Siebbe, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wijnberg Siebe naar de Oostzee, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wijnberg Siebe naar de Oostzee, Korps Torpodisten 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)
Wijnberg Siebe naar de Oostzee, Korps Torpodisten, 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)
Wijnberg Siebe, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wijnberg Siebe, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wijnberg Siebe, Korps Torpodisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Wijnberg Siebe, 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)
Wijnberg Siebe, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Wijnberg Siebe, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Wijnberg Zijtze, 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)
Wijnberg Zijtze, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1868 (2)
Wijnberg Zytze, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1865 (2)
Wijnbergen van Ritmeester Regiment Hussaren no. 6 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
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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)
Wijnbrenner Johan, 116 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)
Wijndel J. H. en Mulder H. J. een ordonnantie betreffend everschuldigd zegelgeld jaar 1819 (1)
Wijndelds J. H. te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document en wel: Nota der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde
Zegel en Leges Gelden van de hier nn genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)
Wijndels J. H. betreft een boete voor het verzwijgen dat hij een dienstbode heeft jaar 1824 (3)
Wijndels , Geneesheer/Heelmeester het is niet duidelijk dat hij bij de Militieraad heeft geassisteerd enz. jaar 1823 (2)
Wijndels ….? hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar
Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Wijndels ….? Med. Doctor en de Heelmeester Meer van der ….? te Leeuwarden , een declaratie enz. jaar 1815 (1)
Wijndels A W., Geneeskundige te Heerenveen, betreft een door hem samen met Fokke L. en Mann J. C. ondertekende brief jaar
1817 (2)
Wijndels A. W. voor Vacatie gelden hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een
Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)
Wijndels D. G. ---- Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Wijndels D. G. het betreft het retourneren van zijn request het ondertekende request aan de Gouverneur van
Vriesland is aanwezig, dat onder de post van secretaris een somma is gebract van f. 100.= maar dat enz. jaar 1815 (2)
Wijndels D. G. Grietenije Ontvanger en thans ook belast met de provisionele waarneming van het Kantoot te lemer enz. enz. jaar
1817 (2)
Wijndels D. G. te Heerenveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Wijndels D. J. H. Onderwerp: Nota der aan hetMinisterie van Justitie verschuldigde zegel en leges van de Ordonnantiën enz. jaar
1816 (2)
Wijndels David Georg 24-03-1796hij staat op een lijst van voordracht (met veel extra informatie zoals geboorte enz.) der personen
voor de functie van Ontvanger der Registratie enz. te Franeker jaar 1822 (3)
Wijndels David Georg---- Andree Gajus * 27-03-1800 komt voor in een document Tableau (9 kolommen) met veel informatie,
behelzende voordracht van personen , ter vervulling van de post Ontvanger der registratie en domeinen te Lemmer, i.p.v.
Wijndels David Georg jaar 1822 (3)
Wijndels David Georg benoemd tot surnummieraires bij de administratie van de middelregistratie van Friesland jaar 1816 (2)

532
16-08-1816
14-02-1825 5- Wijndels David Georg een Proces Verbaal van Verificatie door hem in kwaliteit als Ontvanger der Registratie van het Kantoor te
A
Franeker enz. enz. verder verklaard Sloterdijck Beekkerk van Simon Verificateur der Registratie enz. heeft ontdekt navolgende
misrekeningen van eerstgenoemde enz. enz. jaar 1825 (15)
390
Wijndels David Georg ji wordt benoemd tot ontvanger van Lemmer i.p.v. Duessen Jacobus die benoemd is te Kollum enz. jaar
19-06-1817
1817 (2)
30-01-1825
Wijndels David Georg Ontvanger der registratie te Franeker op zijn verzoek wordt samen met de Burgemeester dezer stad Boer de
17-5-A
M. G. (Mevius Gerrit) het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (7)
21-02-1825
Wijndels David Georg, voormalig Entreposeur der accijnsen te Lemmer, thans ontvanger te Franeker, Onderwerp: zijn request
24-A
betreffende Borgtogt enz. jaar 1825 (5)
795
Wijndels David George * 24 Maart 1796 te Groningen hij staat vermeld op een document van voordracht voor de functie van
26-08-1822
Ontvanger van Registratie en Domeinen te Gorredijk i.p.v. Glinstra de Zwart Vincentius die ontslag heeft genomen jaar 1822 (3)
829
Wijndels David George * 24 Maart 1796 Groningen staat vermeld op een document; voordracht van personen ter vervulling van de
07-09-1822
post Verificateur een document met 10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3)
802-12
Wijndels David George---- Dam R. H. Assessor van Engwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
16-08-1841
betreffende Wijndels David George, zijn benoeming en installatie als Assessor enz. jaar 1841 (3)
01-04-1825
Wijndels David George gewezen Entreposeur voor de accijnsen aan de Lemmer. Onderwerp: zijn request om ontvanger van de te
36-A
Franeker te mogen worden dat is toegestaan enz. enz. jaar 1825 (6)
560
Wijndels David George---- Hottinga Pieter Ybes Huisman in de Lemmer pacht van de staat in kwaliteit door Wijndels
12-07-1821
DavidGeorge een contract ter verpachting van een stuk land genaamd de Zandbanken bij de Lemserhaven enz. enz. op de zelfde
voorwaarden als de vorige pachter Witteveen Jouwert Frederik die overleden is enz. jaar 1821 (3)
325
Wijndels David George---- Merens Jan Christiaan, hij is benoemd tot Ontvanger der registratie en domeinen enz. enz. i.p.v.
17-04-1823
Wijndels David George die naar Franeker is gegaan , jaar 1823 (3)
30-01-1825
Wijndels David George Ontvanger der Registratie te Franeker Onderwerp: zijne voormalige gestie in kwaliteit van Entreposeur
24-A
van de in en uitgaande regten en accijnsen aan de Lemmer in de jare 1823 enz. enz. jaar 1825 (4)
442
Wijndels David George thans ontvanger te Lemmer is benoemd als ontvagner der Registratie en Domeinen te Franeker ter
01-05-1822
vervanging van Tiets Johan Willem die verplaats is naar het kantoor te Amerongen enz. jaar 1822 (2)
401
Wijndels----- Eekma K. Apotheker te Sneek . Ondererp; een declaratie wegens geleverde medicijnen aan de gevangenis. Wordt
23-06-1817
ook in genoemd Wijndels apotheker te Heerenveen enz. ook de weduwe Kromhout W. B. een declaratie wegens geleverde
reparatieen aan de gevangenis te Sneek en van Wierdsma J. R. Timmerman te Sneek een declaratie wegens geleverde
Kledingstukken en Dekens voor de gevangenen enz 1817 (4)
29-03-1825
Wijndels G. D. Ontvanger der registratie, een ambtelijk stuk jaar 1825 (3)
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Wijndels G.---- Glastra Wieger Sieses Deurwaarder te Heerenveen, sommeert Goinga van S. gewezen Klerk ter secretarie van het
voormalig district Schoterland wonende te Heerenveen op Authorisatie van Wijndels D. G. Ontvanger in Schoterland om binnen 8
dagen ten kantore van de ontvanger te betalen een somma van fl. 2297-6-8 wegens enz. enz. jaar 1818 (1) totale dossier (45)
Wijndels H. D. staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad
Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
Wijndels H. D., 167 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)
Wijndels H. J. voor zijn tractement van het 4e kwartaal , een mandaat voor betaling enz. jaar 1816 (1)
Wijndels Hendrik Dirk te Leeuwarden is bevorderd van 2e naar 1e Luitenant bij de Schutterij dienstdoende te Leeuwarden enz.
jaar 1825 (6)
Wijndels J. , hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)
Wijndels J. H. de Minister van Justitie betaald ten voordele van eerstgenoemde uit f. 20-12-. Enz. jaar 1816 (1)
Wijndels J. H. een ordonnantievoor het assisteren bij de Militaire raad in 1822 enz. jaar 1823 (1)
Wijndels J. H. hij vraagt een hertaxate voor zijn eigendommen en de hertaxateurs die zijn aangesteld zijn Sluis van der Jan en
Pasma Frans Hendriks jaar 1819 (1)
Wijndels J. H. krijgt een ordonnancie van f. 50:11.- ten gunste van hem en tevens negen stuivers en acht penningen enz. jaar 1815
(1)
Wijndels J. H. (M.D.) te Heerenveen Onderwerp een verkeerde aangifte voor 1823 betreffende het gebruik van zijn paarden enz.
alsnog voor 1823 en 1824 als paarden van gemak en weelde aan te geven enz. jaar 1825 (5)
Wijndels J. H. , Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde enz. enz. een Ordonnantie jaar 1822 (2)
Wijndels J. H. , wordt vermeld op een Ordonnancie ten zijne gunste enz. jaar 1816 (1)
Wijndels J. H. Doctor betreft het opnieuw inzenden van zijn rekeningen enz. aar 1815 (1)
Wijndels J. H. een ordonnantie ten zijne gunste van hem , jaar 1819 (1)
Wijndels J. H. en Erdmans J. Medicine Doctor der gevangenis te Heerenveen en Sneek . Onderwerp een ordonnantie betreffende
ractement over enz. jaar 1818 (1)
Wijndels J. H. en Mulder H. J. beide te Heerenveen , Onderwerp verschuldigde Leges, jaar 1817 (1)
Wijndels J. H. en Mulder H. J. Onderwerp; Ordonnancien jaar 1819 (1)
Wijndels J. H. f. 50-vv- wegens geleverde medicijnen, Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne
gunste van hem voornoemd bedrag enz. jaar 1815 (1)
Wijndels J. H.---- Hiddinga Elias Koopman wonende op ’t Heerenveen , een handgeschreven brief door hem ondertekend waarin:
dat hij is benoemd tot zetter in de voormalige gemeente Heerenveen en heeft uit hoofde van lichaamsgestelheid onbekwaam te
zijn en heeft dan ook te kennen gegeven deze post niet aan te kunnen nemen en dat een handgeschreven en getekend certificaat van
Wijndels J. H. doktor (aanwezig in het dossier) enz. maar er wordt gesommeerd in een handgeschreven brief en ondertekend door
Coehoorn van Scheltinga Menno dat hij de functie aanneemt enz. enz. enz. een complete briefwisseling jaar 1820 (6)
Wijndels J. H.---- Hiddinga Elias schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij niet kan aannemen zijn benoeming als Zetter
der voormalige gemeente Heerenveen maar dat zijne weigering niet kan worden aangenomen en hij dus de functie van Zetter zal
moeten aannemen volgens een brief ondertekend door Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ook ingesloten
een ondertekende brief van Dr. Wijndels J. H. die verklaart dat hij Hiddinga Elias oud 54 jaar wegens een lichaams gestel heeft
t’welk lange jaren enz. en enige jaren een dijbreuk enz. ook een brief waarin vermeld dat de veldwachter Ferf F. enz. enz. jaar
1820 (7)
Wijndels J. H. Med. Doctor Onderwerp: er wordt gesproken over een gewezen vonnis tegen hem wegens vermeende verkeerde
belasting aanslag. Jaar 1825 (4)
Wijndels J. H. Med. Doctor te Heerenveen hij is bij vonnis van 9 november 1824 door de rechtbank alhier gecondimineerd om te
betalen de rechten en boete voor de verkeerde aangifte van zijn paarden, ook een staat van Liquidatie enz. enz. jaar 1824 (11)
Wijndels J. H. Med. Doctor te Heerenveen wonende zijn ingezonden rekeningen betreffende medicijnen en visites ten behoeve der
gevangenen enz. jaar 1815 (1)
Wijndels J. H. Med. Doctor te Heerenveen, onderwerp: de nota van kosten van hem enz. de heer Warmolts ….? Wordt ook
genoemd enz. jaar 1825 (3)
Wijndels J. H. Med. Doctor te Heerenveen, zijn request aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland komt terug met de beslissing
enz. jaar 1817 (2)
Wijndels J. H.----- Mulder H. J. en Wijndels J. H. beide te Heerenveen , Onderwerp veschuldigde Leges, jaar 1817 (1)
Wijndels J. H.---- Mulder H. J. te Heerenveen, Wijndels J. H., Brouwer R. J. beide te Heerenveen betreft een aantal mandaten aan
het Collegie van Heerenveen enz. jaar 1817 (1)
Wijndels J. H. Onderwerp; een ordonnancie voor verschuldigd zegelgeld , jaar 1818 (1)
Wijndels J. H. te Heerenveen Onderwerp een Ordonnantie ten zijne gunste, jaar 1821 (1)
Wijndels J. H. te Heerenveen de Minister van Justitie heeft aan de Gouverneur doen toekomen een aantal Ordonnantiën waaronder
die van genoemde jaar 1822 (1)
Wijndels J. H. te Heerenveen staat vermeld op Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Legesgelden van de
genoemde Ordonnatie enz. jaar 1823 (2)
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Wijndels J. H. 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
Wijndels J. H. 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
Wijndels J. H. te Heerenveen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Wijndels J. H. van beroep Medicus vant huis van arrest te Heerenveen ondertekend een brief aan het Collegie van Regenten over
de Gevangenhuizen en dato van 26 februari dezes jaar te kennen heeft gegeven de vrees voor ontstane ziektens wegens de
ophoping van zoveele personen in dusdanige kleine vertrekken enz. enz. jaar 1817 (2)
Wijndels J. H. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde
declaratie met zijn handtekening jaar 1816 (2)
Wijndels J. H. wonende te Heerenveen hij reclameert wegens onevenredige aanslag enz. jaar 1819 (1)
Wijndels J. H. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1944 ad. f. 60.= enz. jaar 1816 (1)
Wijndels J. H.verder genoemd de Geneesheer Meer van der D. Harts Docter in de Medicijnen te Heerenveen met betrekking tot
gedane diensten het betreft zijn declaratie enz. jaar 1814 (1)
Wijndels Jan Hendrik medicinale doctor te Heerenveen, hij wordt voorgedragen tot plaatsvervangd rechter te Heerenveen i.p.v.
Pommerd Y. enz. jaar 1817 (1)
Wijndels Jan Hendrik van beroep Doctor te Heerenveen , betreft en transactie met de belastingen op het personeel van een
dienstbode jaar 1824 (3)
Wijndels Jan Hendrik 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)
Wijndels Jan Hendrik Med. Doctor te Heerenveen hij is de vaste Medicus van de Gevangenen enz. jaar 1815 (2)
Wijndels Jan Hendrik Medicinae Doctor te Heerenveen , een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat hij
wegens de jaren 1810 en 1811 ten laste van de gemeente Heerenveen wegens geleverde medicijnen en gedane diensten ten
behoeve van de armen enz. enz. en verzoekt dat men de rekening naar behoren zal voldoen enz. Jaar 1816 (1)
Wijndels Jan Hendrik van beroep medicina Doctor en Vroedmeester te Heerenveen. Onderwerp een request van hem dat hij zijne
twee voor het rijtuig op veeren of riemen paarden enz. waarvoor hij een bekeuring heeft gehad vrijstelling te krijgen enz. jaar 125
(2)
Wijndels Jan Hendrik, een lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal,
met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Wijndels Jan Hendrik, een beschrijvingsbiljet personele belastingen jaar 1824 (6)
Wijndels Jan Hendrik, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, en betaling 4e kwartaal 1824, jaar 1825 (4)
Wijndels Jan Hendrik, 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)
Wijndels---- Tiets en Wijndels Ontvangers der belastingen , der registratie van Sloterdijk bekend enz. jaar 1825 (2)
Wijndstra Jan Alles Huisman onder Wolsum Onderwerp zijn request houdende tot verzoek van restitutie de door hem als
armenbezorger enz. enz. jaar 1815 (1)
Wijndstra Jan Alles, Huisman te Wolsum dat hij in 1811 en 1812 dat hij in qualiteit als armbezorger, dat een aantal inwoners zig
onwillig enz. enz. hij tekent als Jan Alles Winstra jaar 1814 (2)
Wijne Arend Jacob, Elburg 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)
Wijne Evert plaatsvervanger voor Enter van Albert, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief
contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Wijnema Jacob Jans te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wijnen James te Londen---- Vegelin van Claerbergen Jhr. P. B. J?? te Joure en Rodenhuis Bouwe & Zn. te Harlingen enz. door
het opgegeven Faillissement van Wijnen James te Londen gemachthebbende van de belanghebbende de heer Rodenhuis Y.
Bouwesz. te Harlingen enz. jaar 1835 (13)
Wijnen, van Arie Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Dordrecht. Kanonnier 11-5-1836 Overleden te Soerabaja (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Wijng Wouteraarde van Ariense wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant
van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen,
gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
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Wijnga Te?? Dsme??, 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)
Wijngaard Pieter Dirks† ---- Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats
Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Wijngaard
Tjeerd Pieters volgens zijn opgave geboren is 13-10-1795 te Harlingen en zoon van Wijngaard Pieter Dirks† en van Tjeerds Rigtje
en dat Tjeerd Pieters Wijngaard op 2 april 1816 voor de Militie Raad moet verschijnen enz. jaar 1816 (2)
Wijngaard Sjoerd Jans 110 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)
Wijngaard Tjeerd Pieters---- Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats
Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Wijngaard
Tjeerd Pieters volgens zijn opgave geboren is 13-10-1795 te Harlingen en zoon van Wijngaard Pieter Dirks† en van Tjeerds Rigtje
en dat Tjeerd Pieters Wijngaard op 2 april 1816 voor de Militie Raad moet verschijnen enz. jaar 1816 (2)
Wijngaarde Cornelis, 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)
Wijngaarde Syke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1836 (5)
Wijngaarden Gerrit Cornelis zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) enz., hij komt voor in een dossier
betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Wijngaarden A. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wijngaarden A. nr. 152 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Wijngaarden A. R. 18 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)
Wijngaarden Akke Douwes, 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)
Wijngaarden Auke Reinders 327 Nieuwendijk bij St. Annaparochie 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)
Wijngaarden Corn’s 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)
Wijngaarden Cornelis 22-03-1816 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)
Wijngaarden Cornelis A. , er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. Deurwaarder en Executant met als
getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de goederen zijn
gespecificeerd op dit formulier, jaar 1818 (4)
Wijngaarden Cornelis J. , 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 )
Wijngaarden D. K. Broodbakker te Oostermeer, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Wijngaarden de ….? weduwe te Leeuwarden staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de
Gemeente Holwerd 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)
Wijngaarden G. J. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wijngaarden G. Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
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Wijngaarden G. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wijngaarden G. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Wijngaarden Gerardus Rintjes 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)
Wijngaarden Gerben Klaas------ Reitsma Ate Ypens Landbouwer op het Hoogzand onder Oostermeer Onderwerp een Rolle
Correctioneel inventaris der stukken (met de stukken) Procesverbaal van de bekeurende commiesen wegens dat hij in een Chaise
reed bespannen met een paard en dat dit in strijd is met wat hij heeft opgegeven aan de beastingen, een extract van een executie in
naam der Konings, diverse correspondentie, komt ook in voor een brief dat Wijngaarden Gerben Klaas een slecht persoon is en
een slaaf en wellusteling der sterke drank enz. enz. een request, enz. enz. enz. dus een lijfig dossier van 73 stukken hem jaar 1841
(73)
Wijngaarden Gerben Klazes ---- 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)
Wijngaarden Gerlof, van beroep Politiedienaar 3e Klasse te Leeuwarden, zijn benoeming tot onbezoldigd Veldwachter enz. jaar
1917 (1)
Wijngaarden Gerrit Johannes te Minnertsga 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)
Wijngaarden H. R. , Schoolonderwijzer te Witmarsum jaar 1841 (1)
Wijngaarden Hans---- Semler F. (Frederik) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een ontvangen requeste van de Tapper Castelein Wijngaarden Hans wonende in ’t Meer daarbij mededelend
dat zijn kostwinning wordt benadeeld door ene Vries de Pier Haaitzes die door gelagen te zetten enz. jaar 1815 (2)
Wijngaarden Iebe, 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 )
Wijngaarden IJbe 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)
Wijngaarden J. P. hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document betreffende
de belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4)
Wijngaarden J. te Oostermeer 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)
Wijngaarden J. te Stiens, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint
Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van
behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Wijngaarden J. 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)
Wijngaarden Jan hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835
voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande
Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840
(4)
Wijngaarden Jan onderwerp; plaatsvervanger, jaar 1841 (1)
Wijngaarden Janna Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Wijngaarden Janna Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Wijngaarden Jenna Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Wijngaarden Jores P. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland
bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2)
Wijngaarden Joris te Slappeterp 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)
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Wijngaarden Koene 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)
Wijngaarden Leemdert J. Veereigenaar St. Jacobaparochie 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)
Wijngaarden Leentje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Wijngaarden lid van de GemJ. P. eenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie paarden
ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2)
Wijngaarden M. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar
1814 (5)
Wijngaarden M. J. geb. Sneek---- Wildervank Pieter geb. Heerenveen , Onderwerp een certificaat van goed gedrag wat nog niet is
afgegeven , komt ook in voor Wijngaarden M. J. geb. Sneek Koornstra H. J.? Meester Timmerman te Sloten, jaar 1824 (4)
Wijngaarden Ph. 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)
Wijngaarden Pieter Cornelis, 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)
Wijngaarden Pieter onder Aalzum: 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)
Wijngaarden Pieter 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)
Wijngaarden Pieter 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)
Wijngaarden Pieter, 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)
Wijngaarden Pieter, 191 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)
Wijngaarden Pieter, 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)
Wijngaarden Pieter, 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 )
Wijngaarden Rintje G. te Parraga 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)
Wijngaarden Rodmer , Schoolonderwijzer hij verzoekt door zijne hoge jaren en lighaamsgebreken en zijn functie daarom enz. enz.
en verzoekt ook een verhoging enz. jaar 1819 (2)
Wijngaarden Taetze 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)
Wijngaarden Tjeerd 40 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)
Wijngaarden Trijntje 27 jaar en Houtert van Elisabeth 32 jaren verder geboorteplaats enz. enz. zij staan vermeld op een staat van
opgezonden bedelaars naar de Ommerschans enz. jaar 1823 (3)
Wijngaarden U. S. Tapper 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)
Wijngaarden v. L. te Sliedrecht , een verleende vergunning (Wit) voor het schip de “Pietje Elizabeth“ tot het Varen in Friesland
waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900(1)
Wijngaarden v. R. 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)
Wijngaarden van Arinus Leendert, Aannemer te Sliedrecht dat door hem is ontvangen van Noordenne van A. te Heerenveen de
Missieve voor de naamsverandering van het schip de Goede trouw II enz. enz. (aanwezig een vergunning (Blauw) tot varen en
sleepen ) enz., een getekende brief van Noordenne van A en Wijngaarden van Arinus Leendert jaar 1900 (3)
Wijngaarden van Frederik * 30-10-1789 Leijden Fusieler in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst
van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de 3 Maria’s in 1835 enz, en vervallen van den Militaire stand en
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eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier
(20)
Wijngaarden van Hijltje Joure Nachtwacht Met Signalement
Wijngaarden van Hijltje, Teijken Jan tijdelijk benoemd tot veldwachters (Nachtwachten) tot 31-10-1916, jaar 1915 (2)
Wijngaarden van Hobbe Rodmers ---- Wijngaarden van Rodmer , Schoolonderwijzer te Terhorne dat zijn 2 zonen , Wijngaarden
van Rodmers Rodme en Wijngaarden van Hobbe Rodmers beide alsmede het beroep van Schoolonderwijzer uitoefend de oudste
in Terkaple en de ander te Witmarssum de eerstgemelde een bekrompen bestaan heeft met een inkomen van plus minus fl. 250.=
eene huishouding van Vrouw en vijf nog minderjarige kinderen moet ondehouden en zijn andere zoon enz. enz. jaar 1820 (1)
Wijngaarden van Hobbe Rodmers Onderwijzer der jeugd te Witmarssum hij verzoekt een verlof van 9 dagen enz. jar 1841 (2)
Wijngaarden van Hobbe Rodmers---- Wijngaarden van Rodmer , Schoolonderwijzer te Terhorne dat zijn 2 zonen , Wijngaarden
van Rodmers Rodme en Wijngaarden van Hobbe Rodmers beide alsmede het beroep van Schoolonderwijzer uitoefend de oudste
in Terkaple en de ander te Witmarssum de eerstgemelde een bekrompen bestaan heeft met een inkomen van plus minus fl. 250.=
eene huishouding van Vrouw en vijf nog minderjarige kinderen moet ondehouden en zijn andere zoon enz. enz. jaar 1820 (1)
Wijngaarden van Hobbe Rotmers van beroep Schoolonderwijzer neemt waar de post van de Ontvanger te Witmarsum die 8 dagen
met verlof is enz. jaar 1840 (4)
Wijngaarden van Jan, 711 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)
Wijngaarden van Radmer Radmers te Utingeradeel 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)
Wijngaarden van Rodmer , Schoolonderwijzer te Terhorne dat zijn 2 zonen , Wijngaarden van Rodmer Rodmers en Wijngaarden
van Hobbe Rodmers beide alsmede het beroep van Schoolonderwijzer uitoefend de oudste in Terkaple en de ander te Witmarssum
de eerstgemelde een bekrompen bestaan heeft met een inkomen van plus minus fl. 250.= eene huishouding van Vrouw en vijf nog
minderjarige kinderen moet ondehouden en zijn andere zoon , tevens een brief dat hij vrijwillig afstand doet van de school egen
een jaarlijks pensoen enz. enz. enz. jaar 1820 (5)
Wijngaarden van Rodmer , Schoolonderwijzer te Terhorne hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening of dat
zijn zijn pensioen mag worden verhoogd en schrijft dat wegens zijn 78 jaren., en 53 jaar als onderwijzer der jeugd, o.a. te
Deersum, Wijns en Terhorne en hij niet meer kan enz. jaar 1819 (4)
Wijngaarden van Rodmer Rodmers---- Wijngaarden van Rodmer , Schoolonderwijzer te Terhorne dat zijn 2 zonen , Wijngaarden
van Rodmers Rodme en Wijngaarden van Hobbe Rodmers beide alsmede het beroep van Schoolonderwijzer uitoefend de oudste
in Terkaple en de ander te Witmarssum de eerstgemelde een bekrompen bestaan heeft met een inkomen van plus minus fl. 250.=
eene huishouding van Vrouw en vijf nog minderjarige kinderen moet ondehouden en zijn andere zoon enz. enz. jaar 1820 (1)
Wijngaarden van S. Goutum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel (4)
Wijngaarden van Sijbren Sijes---- voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij
“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het
volgende vermeld:
Wijngaarden van Teunis , Fuselier 9de Afdeeling Infanterie * 30-12-1816 Mijdrecht, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1839 (4)
Wijngaarden Willem Jans 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)
Wijngaarden Willem, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,
Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik,
Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van
der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes,
Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H.,
Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te
dienen enz. jaar 1814 (1)
Wijngaarden Willem, 27 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)
Wijngaarden Willem, 69 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)
Wijngaarden Ype, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de
nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over
het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)
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Wijngaarden Z. te Sexbierum 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)
Wijngaarden….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Wijngarden Jerre Willems, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Wijngarden Pijtter Willems, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Wijnhout Lammert, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Wijnhout R. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland 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)
Wijnhout Sikke Foukes---- hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes, Seldentuis
Jan Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e juni enz. enz. door de schout AA van der C. P
.E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L., Daverveld van L. J.,
Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar 1814 (3)
Wijnia Anne M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wijnia Jan Foekes Rentenier te Wommels; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet
3)
Wijnia A. M. 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)
Wijnia A. M. 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)
Wijnia A. M. Schout van de gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er in het dorp
Blija omtrent drie jaren en enkele weken een man is komen wonen met name Fennema Eit Wijtzes en zijn huisvrouw Tjebbes
Sjoukje eb drie zeer gebrekkige kinderen welke met als Wolkammersknecht te dienen zijn huisgezin het brood won dat deze man
is overleden op 25 juli 1814 te Blija en zijne weduwe niet in staat was de begrafeniskosten enz. ook een door Borgrink J. C.
President van de Stadsarmen te Leeuwarden maar dat hij zestien jaar heeft gewoond in de Bagijnestraat in het huis van van der
Weide en in diverse andere straten enz. jaar 1816 (4)
Wijnia A. M. ---- Wiersmsa Dirk Lieuwes, Burmania Pieter Tjeerds en Meinema Hendrik Fransen, de schout Wijnia A. M. van de
Gemeente Blija schrijft en ondertekend een brief dat voornoemden wierden opgeroepen ten einde zich op den 31e aanvolgende te
melden in Leeuwarden, maar het bericht is te laat aangekomen en zij dus niet aan deze enz. verder schrijft de schout dat er in Blija
bevind ene Wagenaar Jan Gerbens die zig vrijwillig heeft aangemeld en deze geschikt is verklaard enz. jaar 1814 (2)
Wijnia A. M. 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)
Wijnia A. M. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten
aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de
rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)
Wijnia A. M. Schout van de Gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire
zaken enz. jaar 1815 (1)
Wijnia A. M. Schout van de Gemeente Blija ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij
retourneerd het Request van Damsma Pieter Wybrens Cum S. enz. jaar 1814 (2)
Wijnia A. M. Schout van de Gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat door Dijkstra Teeke
Sijmens Arbeider in Ferwerd is gevonden een Jol Schip aan het strand groot enz. jaar 1814 (1)
Wijnia A. M. te Blija 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)
Wijnia A. M. te Nes hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wijnia A. M. te Ternaard 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)
Wijnia A. M.---- Wagenaar Jan Gerbens behorenbde tot de Landmilitie te Hallum hij wordt per Veldwachter opgezonden volgens
een brief van Wijnia A. M. Schout van Blija aan de Luitenant Colonel van het Bat. Guichert enz. in de kantlijn vermeld dat hij
wegens Overvallen waarmee hij behept is enz. enz. jaar 1814 (2)
Wijnia A. M.---- Westerbaan Pieter Lieuwes wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Oosterend door Wijnia A. M. de
Schout van de gemeente jaar 1814 (1)
Wijnia A. M.----Joha P. A. (Pieter Aukes) gewezen Adjunct Maire van Blija wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie
van Wijnia A. M. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Wijnia A. Wolkamer en Blauwverven te te Sneek een procesverbaal van bekeuring egens het aangeven van en paard in een te lage
klasse, Jaar 1824 (2)
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Wijnia Anne M. , 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)
Wijnia Anne Melis, ---- 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)
Wijnia B. ------ Harinxma thoe Slooten van A. Dijkgraaf en Wijnia B. Dijksgedeputeerde beide overleden voor hun post wordt
voorgedragen Cats Pieter Gedeputeerde te Leeuwarden, Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Gedeputeerde te Nes en Idsardy Willem
Gedeputeerde te Hantum , Posthumus Rinse Vrederechter te Ternaard, Idsardy Eelke Landbouwer te Wierum en Hartnmans
Cornelis Landbouwer te Wierum aar 1816 (2)
Wijnia Bote----- Cats Pieter zijn benoeming tot Dijkgraaf van Westdongeradeel i.p.v. de overleden Harinxma Thoe Sloten van
Albertus, en de benoeming tot Dijksgraafgedeputeerde Posthumus Renze i .p.v. Wijnia Bote jaar 1816 (2)
Wijnia Bote Klases---- Harinxma thoe Sloten van A. daar hij voor enige dagen is overleden is de post van Dijkgraaf te komen
Vacieren enz. en Wijnia Bote Klases door zijn overlijden is een der gedeputerrden enz. jaar 1816 (1)
Wijnia D. J. te Lollum 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)
Wijnia D. J. te Lollum 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)
Wijnia Dirk Arjens 39 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)
Wijnia F. L. te Franekeradeel als ontbieder 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)
Wijnia F. S. te IJtens 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)
Wijnia Foeke Gabes te Hijdaard, Beurt en Veerdienst van Hijdaard naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Wijnia Foeke W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wijnia Foeke, 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)
Wijnia Frans Nijkerk Friesland Rijksveldwachter Met Signalement
Wijnia G. F. te Wommels 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)
Wijnia G. F. te Wommels 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)
Wijnia Gerrit 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)
Wijnia H. H.----- Bosch J. J. en Wijnia H. H. Kerkvoogden van het Dorp Nijkerk (fr) schrijven en ondertekenen een brief aan de
Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland enz. jaar 1814 (1)
Wijnia H. M, Vermeld op een request wat terug is gekomen van de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz.
enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van
anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke
aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te
Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te
Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz.
enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende heeft hij met moord en en dood bedreigd enz. in Nes is onder aanvoering van
Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. Enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft
Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen enz getekend door de Raad en de Schout der gemeente . Doedema
D. W., Hogstra B. D. Schregardus Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema
R. W. Wijnia H. M. jaar 1814 (6) dossier(11)
Wijnia H. M. Schout van de gemeente Nes ondertekend een brief aan de Gouverneur dat Boitsma Doede Johannes lid der Raad
van Nes bij zijn afwezigheid zijn functie moet waarnemen maar dat hij volgens de Bode “het verdoemde om te komen “ en dat in
derzelve plaats zal komen Hartmans Hartman Jorrits tot Adjunct Schout enz. jaar 1814 (1)
Wijnia H. M. , 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)
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Wijnia H. M. . 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)
Wijnia H. M.---- Feenstra S. P. Herbergier te Wierum hij wordt vermeld op de staat van agterstand in de Gemeente Nes over den
jare 1813 ondertekend door de schout Wijnia H. M. er wordt beschreven wat de eerstgenoemde nog aan gelden tegoed heeft enz.
jaar 1814 (2)
Wijnia H. M.---- Hartmans H. D. Onderwerp: zijn request hij heeft in den beginne der Exercitien zich zelf aangeboden om het
commando van den Landstorm te Wierum en zig naderhand door de mannen aldaar heeft laten verkiezen tot Kapitein en dien post
geaccepteerd schoon te Nes woonachtig enz. verder worden genoemd de Kapitein Wijnia H. M. en Stallinga D. R. 1e Luitenant
van de 2e Comp. (Moddergat) enz. jaar 1814 (1)
Wijnia H. M. 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)
Wijnia H. M. Schout van de Gemeente Nes ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement
van Vriesland dat de twee bijgaande ondertekende requesten (zijn aanwezig) van de Herbergiers van Nes Bouma Nanne Berends
en Wierum Feenstra Sjoerd Pieters en adviseerd de schade te vergoeden enz. jaar 1814 (3)
Wijnia H. M. Schout van de Gemeente Nes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij zwarigheid
moet maken om den persoon van Boitsma Doede Johannes in de Municipalen Raad door een ander persoon te doen vervangen
omdat iemand die weigert als lid der Raad enza. jaar 1814 (1)
Wijnia H. M. Schout van de Gemeente Nes schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat
dat Waart Sytze Teunis thans mijn secretaris en Onderwijzer der Jeugd te Nes wordt voorgedragen tot het waarnemen van de
functie van de Schout bij zijn afwezigheid, tevens aanwezig et contract in deze enz. jaar 1814 (5)
Wijnia H. M.----Jans Antje weduwe van Koudenburg Freerk Botes te Wierum, het betreft haar request dat haar man is komen te
overlijden waardoor de weduwe in bedrukte omstandigheden is geraakt en haar 2 dochters en verzoekt om haar zoon van den
dienst te ontslaan dit document is ondertekend door de Schout Wijnia H. M. van Nes enz. jaar 1815 (1)
Wijnia H. M.----Kroon F., van Beroep Deurwaarder te Nes, Onderwerp: de Schout van de Gemeente Nes Wijnia H. M. dient bij
de Gouveneur van Vriesland een klacht over hem in omdat hij sinds de aanvang van dit jaar geen enkele werkzaamheden heeft
verricht om gelden binnen te halen , daarom kan de schout b.v. het tractement van den Predikant enz. enz. jaar 1815 (1)
Wijnia Hartma Meles, 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)
Wijnia Hartman Annes 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)
Wijnia Hartman Melis Landbouwer te Nes 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)
Wijnia Hartman Melis te Nes Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Ternaard ,
enz. enz. jaar 1822 (2)
Wijnia Hendrik Hendriks te Metslawier Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Anjum , enz. enz. jaar 1822 (1)
Wijnia Hendrik Hendriks te Oostdongeradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de
Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der
Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825
(3) gehele document (5)
Wijnia J. A. te Rottevalle---- Hij komt voor in een document genaamd Lijst van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens
verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben jaar 1814 (3)
Wijnia J. D. te Lollum 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)
Wijnia J. D. te Lollum 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)
Wijnia J. F. te Wommels 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)
Wijnia J. H. ondertekend mede de Rekening ( deel 2 )gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel
rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als
de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)
Wijnia J. J. de weduwe te Cubaard 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)
Wijnia J. J. in leven gehuwd met Lijspens G. J. te Cubaard (Kubaard) 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
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wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Wijnia J. S. te Heeg 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)
Wijnia Jacob S. te Oosterend 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)
Wijnia Jacob S. te Oosterend 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)
Wijnia Jan Foeks rentenier te Wommels Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879 (3)
Wijnia Jan te Britswerd , Beurt en Veerdienst van Britswerd naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1824 (8).
Wijnia Jan te Britswerd , Beurt en Veerdienst van Britswerd 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 1824 (8).
Wijnia Janneke Klazes= Dirks Eibert en Wijnia Janneke Klazes hunne erven 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)
Wijnia K. M. , 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)
Wijnia K. M. en Wierdstra T. W. zij hebben aan de Controleur der directe belastingen controle Dockum ingeleverd reclamatieen
wegens dubbelden aanslag enz. dit document is getekend door de Schout van Nes Wijnia H. M. jaar 1815 (1)
Wijnia K. M. Luitenant Collonel Commanderende het 20e Battaillon Landstorm Arr. Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Walsma Tijs Willems die uit hoofde van ongeschiktheid tot
den dienst veroorzaakt door ziekte en het bekomen van enz. jaar 1815 (2)
Wijnia K. M. te Nes hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wijnia K. M. 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)
Wijnia K?. M. 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)
Wijnia Keimpe Lieuwes wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement
omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken
stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)
Wijnia Keimpe Lieuwes 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)
Wijnia L. M. te Cubaard (Kubaard) 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)
Wijnia L. T. Boer van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum,
Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wijnia L. T. 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)
Wijnia L. T. te Oosterwierum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Wijnia L. te Oosterwierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Wijnia Lieuwe F.? , hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die
aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen als officier met vermelding van rang
en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)
Wijnia Lieuwe T. 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)
Wijnia Lieuwe Teunis een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Leeuwarden no. 1, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Wijnia Lieuwe Theunis---- Penninga Everahrdus ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te
kennen dat hij tot Meij 1815 woonende te Lions toen ter tijd van de heer Humalda van J. A. Gouverneur van Vriesland is
aangesteld tot 1e Luitenant van de enz. waar de Kapitein is Tjaarda Jacob doch sedret Meij komende wonen in het dorp Jorwerd
enz. waarvan Kapitein Wijnia Lieuwe Theunis enz. jaar 1815 (1)

6060
6395

6089
6078
6082
6383

5997
6633

480
06-07-1820
457
13-05-1815

1194 blz. 3
23-12-1822
95-3
25-01-1822
453
03-05-1822
97
23-04-1814
289
27-03-1815
1365
02-11-1814

6276

1044
20-11-1816

6632

1263
27-09-1814

6632

1261
10-10-1814

6644

822
02-10-1815

6632

1264
27-09-1814

6632

1265
27-09-1814

6404

81
08-2-1816
330
12-04-1815

6394

6385
5997
6282

6089
8210

34
09-07-1814
289
27-03-1815
737-13
07-07-1817

1199 blz. 15
26-12-1822
966/7-881
/14, 7
27-08-1839

8285

615-2, 29
19-06-1840

6830

7-A
20-01-1824
95
23-04-1814

6383

6383

96
23-04-1814

6082

453
03-05-1822
708-5_15
20-07-1841

8375

Wijnia M. 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)
Wijnia Meindert T. 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)
Wijnia Melis Fopes Landbouwer te Nes 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)
Wijnia Melis Popes onder Nes Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Ternaard
, enz. enz. jaar 1822 (2)
Wijnia Melis, 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)
Wijnia N. geboren Stam te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wijnia Pier Romkes huisman te Idzega en Wijnia Romke Fokkes huisman te Oudega, beslaglegging en verkoop der goederen
wegens niet betalen belastingschuld enz. jaar 1815 (1)
Wijnia R. ---- Laurman H. M. (Hugo Martinides) Predikant hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en schrijft
dat hij samen met de Schout Wijnia R. T. (Ruurd Teunis)en op order van Gouverneur van Vriesland AEebinga van Humalda J. en
Kerkvoogden Fopma Doeke Jans en Sijpersma Sijbren Jans beide ondertekenen een bijgesloten brief zijn in de Herberg geweest te
Oosterlittens en opgaaf gedaan van zijn Deficit over de jaren 1811-12-13 als achterstallig tractement enz. jaar 1814 (4)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis) Schout der Gemeente Burum dat hij op 20-08-1814 tegens recipes uit de Gemeenekas heeft geligt
enz. enz. wegens transport van paarden van de Russische Legers en met de toezegging dat hij dit terug zal leggen maar dat is niet
gebeurd volgens schrijver dezes brief Elsinga H. L. Gemeente Ontvanger van Bozum enz. jaar 1816 (1)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis) Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
achterstallige tractement van de predikant van Bozum de Heer Snethlage J. W. (Jan Willem) een somma van zevenhonderd gulden
enz. jaar 1814 (1)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis) Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Laurman H.
M. (Hugo Martinides) Predikant. te Oosterlittens het betreft zijn achterstallig tractement volgens zijn berekening zeven honderd
drie en negentig guldens 8 stuivers en 9 penn. enz. jaar 1814 (2)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis) Schout van de gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Hooghma Laas Klazes die voornemens is het Armvoogdijschap der R. K. gemeente van Oosterwierum op zig te nemen enz. jaar
1815 (2)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis)Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
achterstallige tractement van de predikant van Britswerd en Wieuwerd de Heer Tenckenck E. H. een somma van zeshonderd
gulden enz. jaar 1814 (1)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis)Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
achterstallige tractement van de predikant van Winzum en Baard de Heer Meijer N. J. een somma van vijfhonderd gulden enz. jaar
1814 (1)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis)Schout van de Gemeente Bozum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis)Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat het waar
is dat Krips Frans zig als Kust Kanonnier heeft laten engageren en daarvoor genoot wekelijks 3 Caroli Guldens en heeft 200 Car.
guldens handgeld gehad enz. jaar 1815 (2)
Wijnia R. T. (Ruurd Teunis)te Bozum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Majoor van de officieren en onderofficieren
van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)
Wijnia Romke Fokkes ---- Wijnia Pier Romkes huisman te Idzega en Wijnia Romke Fokkes huisman te Oudega, beslaglegging en
verkoop der goederen wegens niet betalen belastingschuld enz. jaar 1815 (1)
Wijnia Ruurd F.of T. 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)
Wijnia Ruurd Theunis , Assessor te Britswerd, 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)
Wijnia S. J. de weduwe te Hijdaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Wijnia S. te Rauwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)
Wijnia Sijbren Wigles te Lollum staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de
belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Wijnia Sjoerd S. 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)
Wijnia Sjoerd S. 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)
Wijnia Sybren F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wijnia te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend 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)
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Wijnia Teunis R., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Wijnia Theunis komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden
enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Wijnia Tjomme Lieuwes 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)
Wijnia Ulbe Jans Boer te Idzega, opgave aan het Venijn (Miltvuur) gestorven beesten. Jaar 1819 (2)
Wijnia W. L. te Ried 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)
Wijnia Wieger Sybrens, Boer 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)
Wijnia….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Wijning J. W. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende
onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in
ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz.
jaar 1814 (3)
Wijnius Hendrik Brand, 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)
Wijnja Foeke Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wijnja Gerrit, 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)
Wijnja Joris naar Londen , 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 1885 (2)
Wijnja Joris naar Londen, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)
Wijnja Joris, 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 1884 (2)
Wijnja Ulbe Jans, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den 13e
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van
betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Wijnja W. A.---- Fokkes Martsen arbeisdster woonachtig in de Rottevalle weduwe van Wijnja W. A. in leven schoolmeester
verklaard en ondertekend deze kwitantie dat zij ontvangen heeft eene ordonnantie van f. 21.= enz. jaar 1816 (2)
Wijnjeerp, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Wijnjes Remmert Tjerks---- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tuinstra Jan Arjens zoon van Arien Jans en Jans
Trijntje (overl) wonende te Tzummarum geboren 30-04-1739 die als plaatsvervanger van Wijbrands Reintje van Terschelling blijkt
te zijn vertrokken en niet bij het Batt. is aangekomen zodoende kan eerstgenoemde niet worden vrijgesteld enz. ook genoemd
Wijnjes Remmert Tjerks enz. jaar 1815 (2)
Wijnjes Rimmert Tjerk,---- 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)
Wijnjeterp ---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot staving van
de grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van
Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718 en tot bewijs dat
Lycklama a Nijeholt Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St.
Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel,
Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema
T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar 1821 (7)
Wijnjus Rimmert Tjerks---- 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)
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)
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Wijnkool Jan staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat.
Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen
informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door
Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Wijnma (Wijnsma?) E.E., ondertekend 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)
Wijnma Aam 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)
Wijnmalen Jan 106 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)
Wijnranck Frans Hendrik geboren Ruisel 1796 , 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)
Wijnsen Klaas---- Feenstra Aaltje Jans weduwe van Wijnsen Klaas staat vermeld in een document van de Directeur der registratie
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland en Faber Abraham Sijbrens betreffende Huisman onder Ligtaard een dagvaardiging
en een memorie er wordt gesproken over f. 13.000 enz. jaar 1824 (3)
Wijnsens Grietje, 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)
Wijnsma (Wijnma?) E. E., ondertekend 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)
Wijnsma Albertus Baukes Onderwijzer Zeevaartkunde, jaar 1839
Wijnsma Anne L. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Wijnsma Anne L. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Wijnsma Anne Lieuwes 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)
Wijnsma de Boer Albertus Baukes,o nderwijzer in de meet en zeevaartkunde te Leeuwarden verzoekt de functie van Tolgaarder,
een handgeschreven brief met zijn handtekening 27Mei 1841 (2)
Wijnsma de Boer, Albertus Baukes te Leeuwarden, Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat
van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (12)
Wijnsma Ene Euwes te Burum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Wijnsma Hendrik 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)
Wijnsma Joh’s te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Wijnsma Johannes---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland, Onderwerp: Het Tractement
van de Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811 die betreffen een
aantal rekeningen daarin genoemd : Borger J. de weduwe betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een
particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel
Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is geleverd en verhuurd een
stallinge voor 8 paarden en nog een rekening voor geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma Johannes
wegens vertering door de Chandarmes, Cornelis Ruurd wegens wagen vragten, Harmens Heinte en Fokes Foke,Oenes Jochum ,
Reinders Pieter, Pieters Sierd allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (8)
Wijnsma Johannes---- Hylkema Hylke Martens en Oenema Jochem Oenes Kerkvoogden van het Dorpje Westermeer in die
kwaliteit eigenaar van het Logement genaamd het Tolhuis staande en gelegen te enz. enz. en Gerkes Aafke weduwe van Zwarts
Ate Sipkes, eigenaresse van het Logement genaamd De Gouden Leeuw staande en gelegen te enz. enz. en Wijnsma Johannes
Logementhouder in de Herberg het Wapen van Haskerland staande en gelegen te enz. enz. Onderwerp; de opgedrongen wetten
van het Fransche wetboek van Napoleon enz. enz. jaar 1819 (5)
Wijnsma Klaas Andries staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken dat als hij geen voldoende redenen van vrijstelling kan aanvoeren hij onverwijld aan dat
corps moet worden enz. tevens een medische verklaring van Simon M. dat voornoemde wegens zijne lichamelijke zwakheid
ongeschikt is enz. mede ondertekend door Fockama S. 1816 (3)
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Wijnsma Klaas Andrijs---- Wiersma G. S. Schout van Veenwouden schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat 2 Veldwachters ter opsporing van Wijnsma Klaas Andrijs welke op de morgen van 3e op het appel had gemankeerd en volgens
zijn zuster enz. jaar 1814 (1)
Wijnsma Klaas, 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)
Wijnsma Klaas, 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)
Wijnsma Kornelis, 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)
Wijnstok Jelle Klazes 108 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)
Wijnstra Jacob Siezes Veenman te Langezwaag een stuk dat gaat over het in 1822 verevenen van Turf Onderwerp Accijnsen. (2)
jaar 1824
Wijnstra Albert, 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)
Wijnstra Douwe Jacobs, Hij komt voor op de staat van Militairen die door lichaamsgebreken ongeschikt zijn verklaard . jaar 1841
(5)
Wijnstra Eede, 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)
Wijnstra Hille J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Wijnstra J. J. te Luxwolda betreft de Huurwaarde van zijn woning vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1824 (3)
Wijnstra J. S., bedenking tegen zijn request van wegens verschuldigde belasting met bedragen enz. jaar 1824 (6)
Wijnstra Jacob S. te Luxwolda----- Een vonnis van de rechtbank te Heerenveen op 22 juli 1824 gewezen, wegens aangifte van de
personele belastingen, jaar 1824 (4)
Wijnstra Jan Alles Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wijnstra Jan Alles 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)
Wijnstra Jan Alles te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wijnstra Jan Alles te Wolsum, hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter te Nijland , , Hij staat op een document van
Zetters in het District van ontvang van Nijland in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen
met zetters in Friesland (48)
Wijnstra Jan Alles, 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)
Wijnstra Jan Alles, 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)
Wijnstra Jan Gialts 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)
Wijnstra Jan Gialts te Langezwaag, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langezwaag in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Wijnstra Jan Giolts te Langezwaag staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Langezwaag enz. enz. jaar 1822 (4)
Wijnstra Jelle Jans wonende in de Gemeente Nijland , in een document wordt vermeld dat hij als Nationale Garde is uitgetrokken
en bij de vesting Delfzijl aan eenen wond voor den vijand bekomen overleden is zonder echter vrouw en kinderen na te laten enz.
jaar 1814 (1)
Wijnstra Jetse E. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Wijnstra P. O. te Marrum 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)
Wijnstra P. O. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Wijnstra P. O. 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)
Wijnstra T. G. , Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag
betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)
Wijnsveld A. te Zutphen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland 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
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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)
Wijntes Tjeerd 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)
Wijntgens Petrus Hendrikus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Padang 1836, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Wijntje Jacob Mathijsen * 13-12-1796 z.v. Wijntje Mathijs Klasen en Beer de Grietje Jacobs 6 is zijn volgnummer, hij staat
vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Wijntje Mathijs Klasen---- Wijntje Jacob Mathijsen * 13-12-1796 z.v. Wijntje Mathijs Klasen en Beer de Grietje Jacobs 6 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het
Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz.
jaar 1817 (4)
Wijntjes Dina Jans---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende het Requeste van Wijntjes Dina Jans enz. jaar 1815 (1)
Wijntjes Haitze Jacobs Tapper van Sterke Drank te Gemeente Nijehaske staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen
enz. jaar 1824 (4)
Wijntjes Haitze Jacobs te Nijehaske, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar
1824 jaar 1824 (4)
Wijntjes Jan 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)
Wijntjes 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
Wijntjes R.---- Eschauzier P. (Pierre) Burgemeester van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Wijbrands Rijntje dat hij bij zijn Compagnie gearriveerd is en dat Wijntjes R.
vrijgesteld is enz. jaar 1815 (1)
Wijnveld A. te Zutphen Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Wijpkes Corn’s de weduwe 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)
Wijrsma E. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wijrsma E. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Wijs ….? ----, Schauwenburg van Swader, gewezen commies te Winterswijk, Hij is een van de drie oude ambtenaaren van
Convoyen en Licenten die voorgedragen worden als Commies Ontvanger van Convoyen en Licenten te Makkum door het
bedanken van de heer Wijs ….? Jaar 1814 (1)
Wijs de J. E. C. te Leersum, 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
Wijs de J. E. C. te Leersum, 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)
Wijs de J. P. te Hilversum Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Wijs de J. P. te Hilversum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Wijs de J. P. te Hilversum 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)
Wijs Frans Joseph gepensioneerd en ingeschreven in de Militaire pensioenen grootboek wgeens zijn overlijden enz. 1823 (1)
Wijs Frans Joseph 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)
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Wijs J. P. Predikant te Hilversum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Wijs J. P. te Hilversum, 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)
Wijs J. te Bloemendaal Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Wijs J. te Bloemendaal Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Wijs J. te Bloemendaal, 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)
Wijs J. W. Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt vermeld op een
document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18
januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden
bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Wijs L. T. Commies tot Ontvanger te Makkum is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk
besluit enz. jaar 1814 (4)
Wijsenbach Klaas Hijlles, 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)
Wijsma E. E. hij tekent (als Schout van het voormalige district Collumerland) een document wegens opbrengst huren regthuis.
enz. jaar 1814 (1)
Wijsma Gerben Pieters den verlofganger moet direct na aanschrijving naar zijn Garnizoen in Bergen op Zoom maar den persoon is
al vertrokken enz. jaar 115 (1)
Wijsma Gerben Pieters 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)
Wijsma H. Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J. vice
president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van
genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met
vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe
voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst
meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor
zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F., met Jaar
18191 (4)
Wijsma H. ---- Ultrich P. President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice
President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp
aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.
, Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink J. en Kool en Wortelen
Zijlstra R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J. en Turf Eizes Pieter zijn
borg is Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar 1820 (9)
Wijsma H. leverancier van de gevangenis te Leeuwarden zijn declaratie voor geleverde diensten wegens bewassing en
baardscheren, jaar 1824 (3)
Wijsma H. wegens geleverde bewassing, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor den
dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij
tegoed heeft, jaar 1823 (4)
Wijsma H. , Bewaschen, , Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn
handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Wijsma H. .---- Romkes Johannes President van het College van Regenten voor de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.
Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college
verenigd in dev ergaderzaal en na voorlezing van de conditieen voor de aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de
leveranciers worden; Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J. , Erwten, Bonen, Gerst, Meel en
Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe Peper, Zout, Olie en Kaarsen.
Wijsma H. Baardscheren. enz. jaar 1818 (5)
Wijsma H.---- Bekker Arend, aannemer van het rundvlees en rundvet voor de gevangenis te Leeuwarden en Wijsma H. aannemer
van de bewassing en baardscheren voor de gevangenis te Leeuwarden zij mogen blijven leveren aldaar jaar 1818 (2)
Wijsma H. betreft het aannemen van het leveren van Bewasschen en Baardscheren in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar
1816 (6)
Wijsma H. Bewassen en Baardscheren ----Romkes Johannes , President van het College van Regenten over de Gevangenishuizen
van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H.
leden van genoemd college bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de
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navolgende inschrijvers kunnen leveren: Dirks N. J. Brood, met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg
Amoraal M. C. Elzinga Otte Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J. Gerst, Erwten en Meel, met als borg
Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. , Ottema T. de weduwe Zout, Peper, Olie en Kaarsen met
als borg Appelhof T., , Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)
Wijsma H. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging te
Leeuwarden met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823 (4)
Wijsma H. Hij wordt vermeld in de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen wegens leveranties aan voornoemde persoon
ook vermeld wat ze leverden en het bedrag enz. jaar 1823 (4)
Wijsma H. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te
Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)
Wijsma H. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz. jaar
1823 (4)
Wijsma H. leverancier van onderscheidende goederen aan het Tucht en Blokhuis Onderwerp: betalingen enz. jaar 1820 (3)
Wijsma H. te Leeuwarden voor bewasschen en baardscheren in de gevangenis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de lijst van
declaratien (6 kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5)
Wijsma H. te Leeuwarden, Bewasschen en Baardscheren der Gevangenen in de gevangenissen te Leeuwarden, hij staat op de lijst
der declaratien ten laste van het Ministerie van Binnenlandsche zaken betreffende de leverantie van voornoemde enz. jaar 1825 (4)
Wijsma H. voor Bewasschen wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde goederen
aan de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Wijsma H. voor bewassching---- 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 aan voornoemde, jaar 1819 (4)
Wijsma H. voor bewassing , Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de gevangen
huizen enz. jaar 1823 (4)
Wijsma H. voor geleverde bewassing , hij komt voor op de crediteutrenlijst van van de gevangen huizen van Reclusie, Tuchtiging
en Arrest en Justitie jaar 1823 (4)
Wijsma H. wegens Bewasschen etc. , hij wordt vermeld op een Algemeene Maandstaat van betalingen voor geleverde goederen
zoals hiervoor vermeld voor de Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de April 1823 enz. jaar 1823 (4)
Wijsma H. wegens geleverde Bewassing, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst
van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)
Wijsma Hans---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden , Vitringa
Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng
van Levensmiddelen enz. en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren Feenstra Hille hij levert Brood met als
borg Dirks N. J. , Amoraal Minne C. levert Aardappelen met als borg Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees
en Rundvet met als borg Bartele van Martinus D. , Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel en Doppen met als borg
Feenstra Hille, Kaastra Sierp T. ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle, Ottema T. de weduwe levert Zout,
Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T. Woude van der Jan S. levert LangeTurf met als borg Woude van der Sjoerd J. ,
Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg Woude van der Jan J . , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met
als borg Pas T. jaar 1821 (7)
Wijsma Hans hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over
de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H.
leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Wijsma Hans voor Bewasschen Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen
enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Wijsma J. ---- 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)
Wijsma J. H.---- Graaf de Lammert Mr. Bakker te Blija, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; een request
betreffende een procesverbaal van de 19e juni wegens te laat vervoer van Zeep door de schippers van Blija Bakker Kornelis en
Dijk van Gosse ook vermeld de ontvangers van de harde zeep Wijsma J. H. te Marrum en de Graaf L. A. te Blija , een dossier met
formulieren van o.a. in en uitgaande regten en accijnsen, ook het procesverbaal is aanwezig opgemaakt door de Bekeurders
Leeman Elias Philippus en Eisma Djurre beide ondertekenen diverse stukken enz. jaar 1841 (14)
Wijsma Jozeph.---- hij is Borg. Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn
handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Wijsma N. Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is
geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Wijsman en de Voogt Celebesstraat te Den Haag Schip de Olga, jaar 1910 (12)
Wijsman P. J. ---- Scheltema J. Commissionair te Nes op Ameland geeft met eerbied te kennen in een door hem geschreven en
ondertekende brief dat hij voor Pieper H. van Denemarken Kapitein van de op 29-10-1839 te Ameland gestrande Everschip de
Maria Louisa de onbeschadigde lading heeft laten laden in het schip met bestemming Hamburg genaamd De Onderneming met als
Kapitein Houtsager J. verder genoemd Wijsman P. J. te Ameland met 36 tonnen Haring enz. jaar 1839 (2)
Wijsona H. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat
de goederen en de prijs die hij voor het Baardscherenh en bewasschen bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Wijss of Weis 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
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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)
Wijssel David S. te Gorredijk, onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant in
deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3)
Wijssel David Salomon Koopman te Gorredijk, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp een request van hem
om als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5)
Wijte Bauke Sjoerds Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Wijtema Grietje Annes mede erfgenaam van Sieuke Douwes jaar 1824 (2)
Wijtema Lam. thans 1e Luitenant tot Kapitein, ---- Fontein R. (Reinier) de president Burgemeester van Franeker Banga J. is ten
hoogste verwonderd over het ontslag van eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid enz. enz. heeft hij besloten de navolgende
personen in rang te bevorderen, Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, Mulder Jan thans Adjudant tot Majoor, Pook
Joh. thans Lt. Kwartiermeester tot Adjudant, Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, Wijtema Lam. Thans 1e Luitenant
tot Kapitein, Vries de S. thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant en Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1)
Wijtema Nicolai Douwe Wijtema---- Nicolai Douwe Wijtema te Rijperkerk hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn
handtekening restitutie wegens teveel betaalde grondbelasting omdat 2/3 deel van zijn huizinge is weggenomen zoals Singels,
vijver enz. jaar 1841 (2)
Wijtema Paulus wordt vermeld in en document van de Burgemeester van Franeker betreffende Dienstzaken enz. jaar 1824 (5)
Wijtema Samuel Koopman te Franeker verzoekt om arrest op tractement van de predikant Meiners Meinardus te Workum,
wegens een schuld van 60 nederlandsche guldens enz. jaar 1817 (4)
Wijtema Samuel te Franeker 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)
Wijtema…?, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van
de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Wijteman S.---- 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)
Wijtgaard de gemeente verzoekt om een vergunning voor het dempen van een sloot voor de onderwijzerswoning aldaar , met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden ,jaar 1916 ( 20)
Wijtma te Niawier te Morra, 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)
Wijts Theodorus, 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)
Wijtses Frans in het Klooster Lidlum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van
allen aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van
voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Wijtses Heemke---- 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)
Wijtses Minse en Pieters Romke Bijzitters van Tietjerksteradeel en Achtkarspelen, 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)
Wijtses W. de Schout van Augustinusga verklaart dat daar de door den Schout van Surhuizum opgegeven Lt. Collonel Wijtses W.
niet aangenaam is aan de mannen van den Landstorm enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Wijtses W. te Surhuizum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in
het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wijtses Willem---- With de M. Luitenat Collonel commandeerende het 6e Bataillon Landstorm ondertekend een document dat bij
zijn afwezigheid Nicolay ….? Majoor commanderende het 6e Bataillon Landstorm heeft te kennen gegeven dat om moveerende
redenen den heer Luitenant adjudant Huisman Simon Jansen den 1e Luitenant Suidersma Sikke Gerlofs verzogt hebben ontslagen
te mogen worden enz. en daarvoor worden voorgedragen Wijtses Willem gepensioneerd tot Adjudant met rang van Capitein en
den 2e luitenant Postmus Pieter Alberts tot 1e Luitenant en in de plaats van laatsgemelde den Sergeant Vries Simon Simons tot 2e
luitenant enz. jaar 1815 (1)
Wijtsma Anne , 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)
Wijtsma Douwe Alles, 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)
Wijtsma F. B. te Sloten; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Wijtsma Frans B. Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Wijtsma Gerrit, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Wijtsma Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1871 (2)
Wijtsma Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1873 (2)
Wijtsma Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1873 (2)
Wijtsma Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1874 (2)
Wijtsma Hnedrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1871 (2)
Wijtsma J. L. te Sijbrandaburen 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)
Wijtsma J. T. 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)
Wijtsma Jacob Lolkes 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)
Wijtsma Jacob Lolkes, ---- Falkema Doeke Dirks, (tekent met Valkema) Huisman onder het dorp Rauwert en Wijtsma Jacob
Lolkes Huisman onder het dorp Sijbrandaburen zij zijn aangesteld om taxaties te doen over de huurwaarde van 3 kamers en een
stalling in Rauwert en de kamer bij Douma Wytse in eygendom met de meubelen behalve het bed enz. op een huurwaarde van
enz. en van een Haverzolder enz. enz. en bij Rave Carel Jans voor een stalling van 7 paarden taxeren wij op enz. enz. jaar 1814
(5)
Wijtsma Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Wijtsma Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Wijtsma L. A. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Wijtsma Otte Pieters onder Alligawier komt voor in een dossier betreffende een berigt van de Armvoogden van de Kerk van den
Dorpe Exmorra dat voornoemde in de jare 1809-1810 en 1811 in ondehoud is voorzien maar in de jare 1810 mede erfgenaam is
geworden van zijn Grootmoeder Wiggers Grietje overleden te Workum enz. Handgeschreven brief met handtekening van Otte
Pieters Wijtsma te Exmorra z.v. Wijlen Pieter Jacobs en Antje Pieters Jaar 1814 (8)
Wijtsma S. T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wijtsma Simke Pieters 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)
Wijtsma Simke Pieters, 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)
Wijtsma T. te Niawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Wijtsma Tjomme Tjerks---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen
Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden
gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809 en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder
aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is en Klazes Jan
Fiscaal, en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz
Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks te Niawieran beroep Gardenier te Niawier,
Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en
Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje
(ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de
mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz. en Talsma Henne Sytzes van
beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt
Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz. ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van
Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A.
eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)
Wijtstra S. Pieters te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wijtte de B. 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)
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Wijtte de B. 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)
Wijtvliet van Bernardus wordt geexuseerd van de aanvaarding van het Lidmaatschap der Staten van Braband en in zijn plaats te
benoemen Slijpe Jan Godard Cornelis te Maastricht en voorts in de Eigen Erfden in de Staten van Vriesland de Heer Haer van
Campens Nieuwland wegens Hemelumer Oldephart en Noordwolde enz. getekend ter Ordonnantie van Z.K. Hoogheid enz. jaar
1814 (3)
Wijtz (Wytz) Johan Heinrich 22 jaar geboren te Nenen Kirchen Ulzen ambt Furstenau Koninkrijk Hannover werkende te
Langelille, hij klaagt aan Bouwe Harmens Hofstee zoon van Harmen Bouwen Hofstee Boer aan de Langelille wegens het
aanbrengen met een zeis van een gevaarlijke wond enz. 21-05-1841 (3)
Wijtza W. gepensioneerd Luitenant, 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)
Wijtzema Tjeerd Wijdzes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op
het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)
Wijtzes Abe---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een
jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente
van Haskerdijken Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe,
Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)
Wijtzes Abe de weduwe te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Wijtzes Atzes---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van Duif
Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat Polma Rein
Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en Boereknegt te Stavoren enz.
verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens
Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen
Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda
Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz. jaar 1817 (7)
Wijtzes Bernardus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Wijtzes Engbert, 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)
Wijtzes Gielke----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega
Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Wijtzes Hidde 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)
Wijtzes Hijleke, 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)
Wijtzes Jan Johannes, 910 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)
Wijtzes Jan---- Zijtzes Jan en Hendriks Leffert benevens Wijtzes Jan als gelastigden van de ingezetenen van den dorpe
Hoornsterzwaag in die qlt. Eigenaren van een stuk Hoogveen enz. enz. en Administrator Klases Jacob bij acc. Van 6 november
1800 enz. enz. enz. er wordt ook gesproken over de Sluis onder Jubbega en de maten van het perceel ook over de diepte bij de
Sluis van Jubbega Jaar 1815 (7)
Wijtzes Klaas een kamer bij het Schoenmakersperk komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een
Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter
jaar 1815 (3) dossier (34)
Wijtzes Minse ---- Pieters Romke en Wijtzes Minse Bijzitters van Achtkarspelen en Tietjerksteradeel, 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)
Wijtzes Mintje, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Wijtzes Oets, 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)
Wijtzes Tjeerd, 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)

5989
8280

6381
6393

576 2e lijst
26-07-1814
517-11,
34-35, 40
19-05-1840

120
13-03-1814
169
18-03-1815

6258

630-35
17-04-1815

6028

810
13-11-1817
380 blz. 4
04-10- 1817

6668

8280

517-11,
47 + 48
19-05-1840

8385

932/13
20-09-1841

8364

489-6
1+17
18-05-1841

8364

489-6
1+15 en 16
18-05-1841

8386

952/14
25-09-1841
1114
4e blz. van
kolommen
15-09-1814
187-12
23-02-1841
708-2_3
20-07-1841
844/10
26-08-1841
36 deel 2 blz.
18
16-01-1822

6631

8350
8375
8381
6709

8021

1020-19
09-08-1837

6683

2 deel 1
Blz. 10
04-01-1819

6671

54 deel 2
blz. 16
22-01-1818

Wijtzes W. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending
in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Wijtzes 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 Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Wijtzes Wijtze te Surhuisterveen wonende, 2e Luitenant oud 48 jaar en zijn lichamelijke gesteldheid is gezond. Hij wordt vermeld
op een lijst met Pensioen staande Militairen enz. jaar 1814 (2)
Wijtzes Willem gepensioneerde Luitenant wordt voorgesteld voor de functie van Adjudant met rang van Capitein in plaats van de
Adjudant Huijsman Simon Jans en tot 1e Luitenant den 2e Luitenant Postmus P. Albert in plaats van de 1e Luitenant Suidersma S.
G. en tot 2e luitenant den Sergeant Vries de S. S. enz. document ondertekend door With de M. Luitenant Collonel
Commandeerende het 6e Bataillon Landstorm te Augustinusga enz. jaar 1815 (1)
Wijtzinga Jacob wegens Verwen van de Kerk ontvangt hij fl. enz. , Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de
Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd
van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke
tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de
Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door
het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3)
dossier (45)
Wikkers Albert 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)
Wil de G. J. (Wit de G. J.) staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te
kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Wilbers H. te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Wilbers Halbe te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de
Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst
van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen, en opmerkingen met
b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz. is, ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en er
worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (19)
Wilbers Halbo 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)
Wilbers Halbo staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (3)
Wilbers---- Kiestra J. P. , te Sneek hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening om 14 dagen verlof enz. zijn
waarnemer is Wilbers (rijkscommies) te Sneek jaar 1841 (2)
Wilbers M. 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)
Wilbers Wiebe---- 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)
Wilbers Wybe en Hofstra Gerrit, Commiesen der Stedelijke belastingen te Sneek, Onderwerp het geven van een bekeurig jaar
1841(3)
Wilberts---- Haan A. F. de , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om verlof voor drie weken
terwijl de plaatselijk commies Wilberts zijn taak overneemt. Jaar 1841 (2)
Wilbrinck J. te Steenwijk, 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)
Wilbrink Heinrich * 18-03-1812 Apeldoorn, , Fuselier in het Oost Indisch leger kavallerie Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Generaal Chasse in 1837 enz, ., en vervallen van den Militaire stand
en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier
(20)
Wilbrink J. Predikant te Steenwijk tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Wilbrink J. te Steenwijk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Wilbrink J. te Steenwijk Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Wilbrink J. te Steenwijk 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)
Wilbrink J. te Steenwijk, 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
Wilbrink J. te Steenwijk, 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)
Wilcken J. J. J. Kapitein met het schip de Marianne und Pauline van Hamburg naar St. Thomas staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier
(8)
Wild de Jan Willems 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)
Wild de W. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar
Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz.
inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19 handtekeningen)
bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder
van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)
Wilde de A.---- Hammelstein A. H. G. vrouw van Wilde de A. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Wilde de Aaltje? (Haltje) Klasen Kapitein op het Schip de Teunke 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 enz. jaar 1817 (4)
Wilde de Albert 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)
Wilde de Antje Jeens, 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)
Wilde de Auke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Wilde de Auke, 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)
Wilde de Eltje Klasen--- 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)
Wilde de F. W. Harlingen Matroos Beloning voor Edelmoedige daden
Wilde de Feike Gerrits, plaatsvervanger voor Zijlstra Pieter Sykjes, afdeling Kurassiers no. 3,, hij staat vermeld in een document
met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste
Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Wilde de Gerben G., 103 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)
Wilde de Gerben G., 136 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)
Wilde de Gerben Gerrits te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Wilde de Gerrit * 05-04-1812 Zwolle staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die
daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen,
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vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem
gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5)
Wilde de H. H. Bedelaars Kolonist hij heeft verzocht om ontslag uit het Bedelaarsgesticht omdat hij in de gelegenheid is om als
knecht bij Sibren Trientje van beroep Pot Schippersche te Dragten te varen maar volgend de Grietman van Lemsterland en van
Smallingerland is zij niet bekend enz. jaar 1839 (7)
Wilde de H. H., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B.,
Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de
weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,
Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J.
J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Brugts
J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Wilde de Harm Gerrits, Onderwerp: een declaratie jaar 1825 (1)
Wilde de Harmen Gernst , Onderwerp: zijn transport onder geleide van een Geregtsdienaar van Leeuwarden naar Antwerpen is
vertrokken enz. jaar 1825 (5)
Wilde de Harmen Gerrits in de Provoost dezer stede een zekeren Wilde de Harmen Gerrits loteling van de Provincie Antwerpen
van de ligting 1824 enz. enz. jaar 1824 (5)
Wilde de Harmen Gerrits van beroep Varensgezel. Onderwerp: dat hij een nalatige dienstpligtige is en zig heden wegens de
Provincie Antwerpen zig vrijwillig aangeboden heeft en dat hij door afwezigheid onkundig is geweest enz. jaar 1825 (4)
Wilde de Harmen H.---- Klomp Tiemen Jans en Wilde de Harmen H. een aantekening betreffende twee staten van Repartitie enz.
jaar 1824 (3)
Wilde de Harmen Harmens voor Turf Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van
goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Wilde de Hendrik 29 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)
Wilde de J. P. te Haarlem, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s
in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Wilde de J. S. te Hichtum 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)
Wilde de Jacob Harmens te Aengwirden 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)
Wilde de Jan Sieses staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers
No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met
informatie) Jaar 1825 (2)
Wilde de Jan Willems---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstraa G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems,
Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de
Predikantswoning tijdens de franse overheersing bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. enz. jaar 1816 (4)
Wilde de Jeen Wijtzes, 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)
Wilde de Jitze, 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)
Wilde de Johannes, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Wilde de Johannes, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Wilde de Johannes, 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 1865 (2)
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)
Wilde de Menne Hij dient als soldaat bij het 8e afd. Infanterie 3e afd. kurassiers en hij komt voor in een lijst met namen,
lotingsnummers/datums enz. jaar 1825 (4)
Wilde de Minne, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der
Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de
Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Wilde de Pieter het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken als Dienstpligtig schutter gehuwd met 1 kind en
behoeftig enz. jaar 1840 (4)
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Wilde de Pieter Janzen wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid
van de gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met
de administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Wilde de SijboltLieuwes Boekhouder Rooms Katholieke Kerk een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1819 (3)
Wilde de Sybolt L. Hij ondertekend namens de Armbezorgers een document betreffende eene Quotisatie over de Ledematen van
de Roomsch Catholijke Binnen van de Vlekke Makkum enz. jaar 1819 (1)
Wilde de Tjalling P., 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)
Wilde de Tjalling Pieters 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)
Wilde de Willemijntje weduwe van Smit van Egbert 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)
Wilde Harmen Gerrits, hij is opgesloten in de gevangenis van Antwerpen behorende tot de ligting 1824 doch niet opgekomen voor
zijn dienst enz. jaar 1825 (4)
Wilde Jan Willems hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int
lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en
onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4)
Wilde Jelte Jenties 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)
Wilde Sybolt L. 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)
Wilde v.d. Jacob Gerrits 13 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)
Wildeboer Abrah. Lubb. , Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Wildeboer Aent P., 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)
Wildeboer Arend Pijtters, 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)
Wildeboer Arent Pieters 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)
Wildeboer Arent Pieters, 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)
Wildeboer E. K.---- Burghgraaf Wilke Jacobs, 30 jaar en de jongste zoon van den Oud Kapitein Burghgraaf F. H. te Gaast
wonende hoe dezae zijn vader voor 1795 gediend heeft en door dit beroep kon hij zijn vrouw en 8 kinderen een fatsoenlijk
bestaan geven maar door de revolutie heeft hij enz. enz. hij heeft daarna gewerkt bij de prefect Modderman Jonkheer J. R. en als
eerste klerk bij de advocaat Eekhout G. W. en wederom als klerk bij de heer Wildeboer E. K. enz. enz. en hij verzoekt nu voor zijn
vader een andere post enz. jaar 1817 ( 5)
Wildeboer Hendrik---- 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)
Wildeboer Hendrik 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)
Wildeboer Jan Marinus, Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun
gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)
Wildeboer Jan P. , 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)
Wildeboer Jan Pieters 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
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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)
Wildeboer Jan Pieters, 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)
Wildeboer Klaas W. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Wildeboer Otte R., 207 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)
Wildeboer Pieter A., 278 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)
Wildeboer Pieter Arends, 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)
Wildeboer Pieter Arents 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)
Wildeboer Pieter Arents te Balk , Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens
rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9)
Wildeboer Pieter Arents, 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)
Wildeboer Pijter Arends 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)
Wildeboer Pijtter R. , 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)
Wildeboer Pijtter Rinkes 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)
Wildeboer Rink P. 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)
Wildeboer Rinke P. , 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)
Wildeboer Rinke Pieters 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)
Wildeboer Rinke Pieters, 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)
Wildeboer Sibbe de weduwe, 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)
Wildeboer Sibble Pieters, 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)
Wildeboer Sible in leven gehuwd met Pieters Dettje weduwe van Wildeboer Sible 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)
Wildeboer Symon Kl. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
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Wildeboer Symon Pietersz. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Wildeboer Tjeerd P.---- 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)
Wildeboer Tjeerd Pieters 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)
Wildeboer Tjeerd Pieters 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)
Wildeboer Tjeerd Pieters, Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de gemeente Balk
wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
Wildeboer Tjeerd Pieters, 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)
Wildeboer Tjeerk Pijtters, 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 (8) dossier (9)
Wildeboer Tjerk C., 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)
Wildeboer Tjerk P. ---- 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)
Wildeboer Tjerk Pieters 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)
Wildeboer Tjerk Pieters 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)
Wildeboer Tjerk Pieters, 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)
Wildeman ….?, ---- Metz Petrus Johannes Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij voor enige
tijd een request heeft ingediend waarbij hij zig beklaagde wegens een dubbele personele aanslag omdat hij te Haske en
Heerenveen moet betalen maar dta hij te Heerenveen werkt en te Haske woont en ter staving hiervan volgt een lijst met namen en
bedragen van Boelens van ,….? Nauta R., Haeften van Jr….?., Adema.….?, Kool ….?, Wildeman ….?, Mollema W. enz. enz.
jaar 1815 (5)
Wildeman E. H. te Heerenveen, 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)
Wilder Hendrik 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)
Wilder Hendrik, 562 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)
Wilder Nicolaas, dragonder regiment ligte dragonders no. 5 * 17-09-1820 Leeuwarden, 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
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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)
Wilder Pieter, 101 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)
Wilder Pieter, 108 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)
Wilder Pieter, 901 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)
Wilderink Jan, 75 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)
Wilderman G. T. Kapitein is met zijn schip de Active op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Papenburg, staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Wilderman H. A. onderwerp zijn request, hij heeft een beklaaglijk ongemak aan zijn ogen en heeft zware koortsen en is 40 uren
van huis verwijderd enz. enz. jaar 1818 (3)
Wilderman Hendrik A. een request om enige onderstand te verkrijgen enz. Jaar 1818 (1)
Wildervank Pieter geb. Heerenveen , Onderwerp een certificaat van goed gedrag wat nog niet is afgegeven , komt ook in voor
Wijngaarden M. J. geb. Sneek Koornstra H. J.? Meester Timmerman te Sloten, jaar 1824 (4)
Wildervank Pieter in dienst zijnde bij Korenstra H. K. , Meester Timmerman te Sloten betreft en certificaat van goed gedrag van
Pieter W.
Wildervank Wibren 118 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Wildervank, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Wildervanksterveenen, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Wildevuur Eltje Hendrik 411 is zijn volgnummer en Appingedam 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)
Wildriks P. in leven gehuwd met Geerts Eelkjen 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)
Wildschut A. L. Kapitein op de Visscherij, jaar 1824
Wildschut Age Leuwrens, 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)
Wildschut D. 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)
Wildschut D. 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
Wildschut H. , lange turf en baggelaarturf, 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)
Wildschut J. 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)
Wildschut 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
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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)
Wildschut Jelle Hij schrijft en ondertekend een brief dat hij zijn opgedragen post van Municipalen Raad te Harlingen niet meer kan
waarnemen ook al omdat hij bijna 73 jaar oud is enz. jaar 1814 (1)
Wildschut Jelle 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)
Wildschut Lolke Lourens 23 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)
Wildschut Suriname/Rotterdam Kapitein op de Amsterdam (deel Harlingen), jaar 1840
Wildtschut Jelle---- Roorda Jacob, Wildtschut Jelle en Sandt van Nooten Willem geven met verschuldigde eerbied te kennen in
een brief door hen ondertekend gericht aan de Gouverneur van Vriesland dat zij wonende te Harlingen en in qualiteit als
bewindhebberen van ’t Huijs en Hof Roma aldaar gelegen en in 1634 door eenige particulieren is opgericht een Beurs genaamd de
Schippers, Kooplieden en Bootsgezellen Buidel enz. in anno 1643 is door de Bewindhebberen aangelegd het Huis en Hof Roma
zoo tot het houden van vergaderingen als tot een Herberg en Logement in den jare 1664 wierd die inschrijving enz. jaar 1814 (6)
Wilema Schiermonnikoog Schip de Cornelia Geertruida komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
Wilgen Jan---- Bloem C. A. te Terschelling een extract van de teregtzitting der regtbank in eersten aanleg van maandag 11 oktober
1824 de uitspraak (vonnis aanwezig) betreffende een zaak tegen genoemde er worden genoemd de commisen Stadelaar Pieter en
Wilgen Jan waartegen hij resistentie enz. jaar 1825 (5)
Wilghagel Francois, Maastricht 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)
Wilharnas----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van
Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren wel in 1784 een dochter gedoopt
Krisky Catharina Wilhelmina en in 1786 een zoon Krisky Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat Johan Krisky
En hij verklaard dat zijn vader Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd
met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de
armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841 (8)
Wilhelm Fredrik 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)
Wilhelm Hemsoth Saerbeck/Rotterdam Kanalschiffart Adolf Margerethe, jaar 1914 (8)
Wilhelm Hendrik Henderik komende van Pruissen : Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te
Menaldum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Wilhelm Hermanus hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum verder
wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)
Wilhelmi Aafke., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)
Wilhelmi K. Executeur Leeuwarderadeel hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot
hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz.
jaar 1821 dossier (14)
Wilhelmi Klaas wordt betaald voor het uittellen en verantwoorden enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat
van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel
en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Wilhelmi Roelof gepensioneerd ambtenaar is oveleden 20 November te Roordahuizum en wordt in het boek van Burgelijke
pensioenen ingeschreven onder no. 491 enz. enz. jaar 1820 (1)
Wilhelmie Aafke, 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)
Wilhelmij F. hij ondertekend een document aldus opgemaakt door ons Schout en Leden van de Raad der Gemeente Bergum den
30-11-1814 van o.a. Jager P. M. heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het Gevangenhuis
geleverd toen er nog geen Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der Gemeente Bergum dienst
1814 (4)
Wilhelmij G. ---- Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel Wilhelmij G. en ter ordonnantie van
Deselve ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enbz. jaar 1817 (1)
Wilhelmij G. hij ondertekend een document aldus opgemaakt door ons Schout en Leden van de Raad der Gemeente Bergum den
30-11-1814 van o.a. Jager P. M. heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het Gevangenhuis
geleverd toen er nog geen Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der Gemeente Bergum dienst
1814 (4)
Wilhelmij G. Notaris te Bergum, hij verkoopt onroerend goed wegens schulden aan de belasting van: de weduwe Hylkes Klaas te
Bergum, Schevel Jan Harmens, te Garijp, Houten van Rinte Lubberts te Garijp en Meer v.d. Tjpke Harmens te Oostermeer,
verder Meer van der Tjipke Lammerts jaar 1818 ( 2)
Wilhelmij G. ondertekend ter Ordonnantie>> Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de overstroming van de Groote weg van Groningen naar Leeuwarden ten
hoogte van Swartkruis enz. jaar 1817 (1)
Wilhelmij G. ondertekend ter Ordonnantie>> Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende tien binnenvellen voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
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WIlhelmij G. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Sminia W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat van Akker Sake Hendriks * december 1791 volgens
akte van bekendheid opgemaakt te Bergum enz. jaar 1817 (1)
Wilhelmij G. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Sminia W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Wilhelmij G. Secretaris van Tietjerksteradeel ondertekend ter Ordonnantie>> Haisma T. Assessor van Tietjerksteradeel
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Wilhelmij G. Secretaris van Tietjerksteradeel ondertekend ter Ordonnantie>> Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van
Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Wilhelmij G. 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)
Wilhelmij G. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Wilhelmij Gerrit---- 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)
Wilhelmij Gerrit neemt i.p.v. de overleden Houwink Fokke en weer in zijn plaats Feenstra Bauke Wijbes om de functie van
Haisma J. (ondertekend) Schout van Bergum waar te nemen enz. jaar 1814 (1)
Wilhelmij Gerrit Notaris en Secrreetaris en Landbouwer te Bergum Ondertekend een brief aan de Directeur der Directe
Belastingen in en uitgaande rechten Accijnzen in de Provincie Vriesland te Leeuwarden betreffende dat hij sedert jaren in eigen
gebruik heeft onderscheidende stukken Bouw-Weid en Mied landen samen groot enz. en dat zijn bedrijf 2 paarden nodig heeft en
deze nu en dan gebruikt voor rijtuig op riemen maar dat hij een proces verbaal heeft gekregen opgemaakt en ondertekend door
Munter van der Straten J. Petrus en Wijlick Bellinga van Abraham commies van de 1e en 3e klasse tevens ondertekenen Boer de
Jan Derks Vrederegter en zijn Griffier Steensma G. J. ook Driessen J. C. ondertekend dat het geregistreerd is te Kollum enz. jaar
1824 (11)
Wilhelmij Gerrit te Tietjerksteradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie
Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de
Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie
Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Wilhelmij Gerrit wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Tietjerksteradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
Wilhelmij 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)
Wilhelmij H. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Wilhelmij Harmen 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)
Wilhelmij Harmen staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd in de Militie
Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Wilhelmij Harmen te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Wilhelmij Hendrik 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)
Wilhelmij Jan, 462 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)
Wilhelmij Taeke Hendriks---- Wearda Thijs Thomas en Wilhelmij Taeke Hendriks beide wonende te Sneek en behorende als
vrijwillige Schutters tot het 1e Bataillon der Mobiele Vriessche Schutterij enz. jaar 1839 (3)
Wilhelmij Take wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839
(4)
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Wilhelmus Gerrit 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)
Wilhelmy Fokke staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Wilhelmy G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Wilhelmy G. Secretaris hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Tietjerksteradeel nagenoemd document;
de Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen
de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Wilhelmy Gerrit staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Wilhelmy Gerrit te Bergum---- Land Addick Adrianus te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening, solliciteerd
naar de functie van de overleden notaris Laurens Faber te Kollum, of de functie van de overleden notaris Wilhelmy Gerrit te
Bergum jaar 1841 (3)
Wilhelmy H. (Hermannus) Dominee van Wolsum---- Ykema R. J. Schout van de gemeente Nijland schrijft en ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffendede achterstallige Tractementen der Predikanten Wilhelmy H. (Hermannus) en
Graanstra H. (Hermannus), Boer de L. M. enz. jaar 1814 (3)
Wilhelmy Hermannus----- Halbesma Lieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de post van Vrederechter te
Bergum, met leeftijd, voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen, i.p.v. de overleden Haersma
Wicherus Henricus jaar 1824 (3)
Wilhelmy Hermannus te Bergum, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. , jaar
1841 (5)
Wilhelmy Hermanus staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Wilhelmy Hermanus te Bergum, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)
Wilhelmy Hermanus te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Wilhelmy, ---- Nieuwenhuis W. S. is benoemd tot percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als Onderwijzer te
Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J., Brouwer J. L. die
zeer geschikt lijkt door Huizinga Y. R , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra, de heer Boelens, de heer
Wilhelmy, de schoolopziener 4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal krijgen en dat wordt uitvoerig
verteld in dit document jaar 1823 (8)
Wilinge Jan Albert hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(5)
Wilkenhuis Jurjen, 413 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)
Wilkenhuis Pieter, 592 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)
Wilkens Berend ---- Jansen Jan als plaatsvervanger van Wilkens Berend er wordt verzocht opsporing naar hem te doen hij was
ingrdeeld in het 2e Batt. Inft. Landm. Er is wel een weversknecht met dezelfde naam in Harlingen maar enz. jaar 1814 (1)
Wilkens Berend ----hij staat vermeld op de Nominative staat van deserteurs omdat zijn plaatsvervanger weggelopen is van den 1e
en 2e Bataillon Artillerie en Infanterie der Landmilitie in Vriesland enz. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (3)
Wilkens Henderikus Hermannus Koopman te Groningen aan de Vischmarkt Ook ondernemer Schroef Stoomboot Dienst Dossier
, jaar 1879 (21) + Reglement en Prijslijst (26)
Wilkens---- StehrWilkens C. Kapitein op het Everschip Margaretha Elisabeth, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en
Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Wilkens T.---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder
Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung
laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en
Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman te
Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes
Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820
(4)
Wilkens Theodorus---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands Krona van het
gezonken schip de Hoffnung een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de geborgen goederen
van genoemd schip volgens procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de secretaris Fenenga R. H. die een
brief schrijft en ondertekend tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, ook genoemd Akkermans Marten
Symons Executeur en Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en alhier als getuige enz. Jaar 1820 (8)
Wilkens W. J. Kapitein is met zijn schip de Petrus Ludovicus op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Rotterdam, staat vermeld
op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven
en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
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Wilkens Wilke Jacobs Schipper op de Petrus Ludovicus, jaar 1837
Wilkerhuis Karel, 452 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)
Wilkers Koning Johannes Mirdum/Groningen Stoombootdienst Leeuwarden Dokkum, jaar 1858
Wilkes (Henderikus Harmannus)---- voor meer tekst zie bij Zijlstra Rein Greelts , Koopman wonende te Dragten, Zijlstra Greelt
Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks eigenaar
en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3 in het sedert het jaar 1696 bestaand geoctrooid
beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v. enz., jaar 1879
Wilkeshuis C. A. Stalhouder te Leeuwarden komt voor in het dossier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een
geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Wilkeshuis C. H. Stalhouder te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Wilkeshuis C. H. 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)
Wilkeshuis K. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke
beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de
ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in
Vriesland (47)
Wilkeshuis te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Wilkeshuis 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)

