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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Zeilstra Lyckle Bouwes te Leiden thans te Nijehaske met zijn schip zijn drie kinderen zijn aldaar door de kinderziekte
aangetast, jaar 1841 ( 1)
Zijlma Gerben 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)
Zijlmaker Klaas Ages Harlingen Schipper
Zijlmaker Klaas Ages Harlingen Schipper
Zijlman Pieter Jelles wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog
openstaande artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken
betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
Zijlsma Ids Lieuwes 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)
Zijlsma Pieter Hij staat vermeld in een staat berekening van de huurwaarde der ongebouwde eigendommen in de
gemeente Nijland den 24-10-1818 opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)
Zijlst Jan te Appingedam, De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich thans
ophoudende in het departement Groningen te Appingedam Jaar 1814 (2)
Zijlsterweg---- Leeuwarden , een bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum
een mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan
Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9)
Zijlstra Andries Egberts een verklaring dat hij is overleden 30 Maart 1879 jaar 1879 (1)
Zijlstra D. C. Harlingen Schip de Harlingen Jaar 1824
Zijlstra Gaele Dirks te Buitenpost, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar
1825 (4)
Zijlstra J. B. Schipper van Beroep. Onderwerp een verongelukt schip bij Urk waar hij bergloob=n voor krijgt enz. enz.
jaar 1825 (5)
Zijlstra J. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zijlstra J. W. (Jan Wijnzens) Schout van de gemeente Hallum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende zijn benoeming tot Schout dezer Gemeente en dat hij voordraagt tot Adjunct Arentsma Martin. I. G. (Isaac
Gijsbert) voorheen Schout dezer gemeente enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra Tjisse * 08-12-1891 Ferwerd Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (3)
Zijlstra (Sijlstra?) Jan Jacob---- Blinskerken Kapitein Kommandant Bat. Art. Trein No. 1 ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra (Sijlstra?) Jan Jacob uit de Gemeente Heeg van de
ligting 1817 enz. jaar 1817 (2)
Zijlstra . J. arbeidster te Dantumawoude wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van
registratie verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar
1841 (3)
Zijlstra .ar.?, 234 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)
Zijlstra [Nieubuurt M. geboren Zijlstra] 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)
Zijlstra [Vries de A. geboren Zijlstra] 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)
Zijlstra ….? de weduwe 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)
Zijlstra ….? de weduwe te Nieuwezijl 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)
Zijlstra ….? de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente
Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
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Zijlstra ….? en Lootsma ….? Onderwerp: het Reglement en Tarief van Vrachtloonen voor het Beurtveer en de schippers
tusschen Harlingen en Sneek jaar 1842 (14)
Zijlstra ….? en Lootsma ….? Zij komen door heel het dossier voor als ambtenaren, jaar 1842
Zijlstra ….? Gemeente Ontvanger te Harlingen , Onderwerp een ambtelijk stuk jaar 1816 (1)
Zijlstra ….? te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Zijlstra ….? te Murmerwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Zijlstra ….? te Tzummarum 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)
Zijlstra …? De oud fiscaal zijn erven , uit een Kamer in de Pijlsteegt, wordt vermeld als debiteur van Grote
Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Zijlstra A. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zijlstra A. C. Borg voor een leverancier betreffende een 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)
Zijlstra A. C., 377 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)
Zijlstra A. de weduwe te Nijezijl staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten
met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met
de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zijlstra A. de weduwe te Nijezijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur
en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Zijlstra A. K. de weduwe 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. zijn
reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Zijlstra A. L.----- Torenbeek L., Zijlstra A. L. en Nieuwenhuijs P. A. een aanvraag vergunning voor het maken van drie
uitwegen van hun perceel aan de enz. enz. te Harlingen en een door hem geschreven brief door hen allen ondertekend,
ook een getekende kaart met de situatie, jaar 1920 (6)
Zijlstra A. 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)
Zijlstra A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M.
A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Zijlstra A. 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)
Zijlstra A. te Makkum staat vermeld in de Agenda van de Staadsraad, Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen enz. jaar 1840 (1)
Zijlstra A. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Zijlstra A. W. 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)
Zijlstra Abe Piebes Mr. Bakker te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende (hij tekent
Zilstra) die op meij 1813 hier in IJlst zin gekomen en net als Rekker Paulus als inwoning enz tevens een door Jorritsma
S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 1815 (3)
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Zijlstra Akke Roelofs---- Smeeding Seike Jacobus dochter van Zijlstra Akke Roelofs en Smeding Jacobus Geerts reeds
overleden in 1841., Onderwerp; een verklaring dat zij geboren is op 12-02-1811 te Rottevalle omdat er geen
geboorteregister van die periode is, verder genoemd jaar 1841 (6)
Zijlstra Amme Wattes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Andries E. 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
Zijlstra Andries Jacobs te Murmerwoude Beurt en Veerdienst van Valom 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. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie
23-04-1762)
Zijlstra Anne Tjeerds, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Lemmer 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)
Zijlstra Anne Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Zijlstra Anne Wattes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Anne Wattes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Anne Watzes te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel
stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zijlstra Anne Wybes te Woudsend 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)
Zijlstra Anne, 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)
Zijlstra Ate Siegers en Dijk van Andries Atzes wonende op het Witveen te Oostermeer zij zijn in 1812 aangesproken
door den Percepteur van Augustinusga tot betaling voor hun huizen te Drogeham dan volgt een verhaal van onder
welke fiscale gemeente valt het enz. enz. jaar 1813 (2)
Zijlstra Atse Geerts is vermeld op een staat als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Zijlstra Atse Geerts is vermeld op een staat als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Zijlstra Atze Geerts 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)
Zijlstra Auke gehuwd met Wal van der Aukje, 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)
Zijlstra Auke Jacobs Valom Beurtschipper
Zijlstra B. A. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Zijlstra B. B. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en
de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en
Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Zijlstra B. H. geboren Winter te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt
op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire
zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6)
(Dossier 26)
Zijlstra B. J. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding
waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Groenten bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Zijlstra B. J. Sluiswachter overtreding invordering van enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen dossier Jaar 1899
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Zijlstra B. J. wegens geleverde Witte Kool, 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)
Zijlstra B. Stiens Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4)
Zijlstra Bauke Wiebes 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)
Zijlstra Baukje Douwes, 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)
Zijlstra Baukje Douwes, 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)
Zijlstra Berend Pieters te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete
vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824
(2)
Zijlstra Bindert Jilts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (4)
Zijlstra Boele Jans te Terhorne moet als getuige verschijnen in de zaak van Jong de Sietze Sipkes enz. Onderwerp:
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1901 (8)
Zijlstra Bouwe Andries 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)
Zijlstra Bouwe te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Zijlstra C. D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zijlstra C. D. de weduwe 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)
Zijlstra C. D. de weduwe te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7
Zijlstra C. D. de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een
Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van
de Stad Franeker in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Zijlstra C. D. Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap
der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op
voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd enz. enz. Hebben na examinatie bevonden dat
dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen enz. enz. Jaar 1815 (15)
Zijlstra C. D. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij
benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)
Zijlstra C. de weduwe. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zijlstra Conelus 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)
Zijlstra Cornelis Hendriks---- Bakker Jetze Dirks hij is volgens een Rapport Niet meer in de Gemeenten Heeg of Woudsend te
vinden en ook niet volgens een ander rapport te Sneek ook Zijlstra Cornelis Hendriks niet aldaar verder genoemd Woudsma
Hendrik Egberts dat deze sedert jaren niet te St. Johannisga noch in eener der plaatsen der controle woonachtig ook enz. jaar
1824 (8)
Zijlstra Cornelis C., Handgeschreven brief met handtekening van Cornelis C. Zijlstra te Harlingen, jaar 1840
Zijlstra Cornelis D. Koopman te Buitenpost wegens gebruik van een Paard, waar geen belasting voor wordt betaald, Jaar
1824 (3)
Zijlstra Cornelis D. 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)
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Zijlstra Cornelis D. 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)
Zijlstra Cornelis Dirks heeft de functie van plaatsvervanger te Buitenpost bij het vredegerecht niet heeft aangenomen enz
jaar 1817 (2)
Zijlstra Cornelis Dirks---- Sipkema Andries Romkes, Hij wordt voorgedragen voor de post als Plaatsvervanger bij het
Vredegeregt van het Canton Buitenpost i.p.v. van Zijlstra Cornelis Dirks enz. jaar 1817 (3)
Zijlstra Cornelis Dirks staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841
van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Zijlstra Cornelis Dirks te Buitenpost 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)
Zijlstra Cornelis Durks oud 50 jaar ,Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor de
post van Plaatsvervanger in de regtbank van het Vredegercht Buitenpost door het overlijden van Sikkema Hendrik Jans
enz. jaar 1823 (2)
Zijlstra Cornelis 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)
Zijlstra Cornelis Durks, Hij wordt vermeld in een staat als kandidaat voor de functie Plaatsvervanger van de
Vrederegter enz. enz. jaar 1823 (2)
Zijlstra Cornelis Pieters staat vermeld in een document (met 7 kolommen info) Nominative Staat van eenen milicien,
herkomstig uit Vriesland ten aanzien van welke Mutatien hebben plaats gehad gedurende september enz. jaar 1840 (5)
Zijlstra Cornelis 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 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)
Zijlstra D. C---- Fontein D. Pz. 1e Luitenant 5e Comp. wordt voorgedragen als Capitein bij de 2e Comp. Tot 1e Luitenant
5e Comp. Houtsma Tjardus thans 2e Luitenant 4e Comp. en tot 2e Luitenant bij de 4e Comp. Smith E. enz. document
ondertekend door Luit. Col. 2e Bat. Landstorm Zijlstra D. C. enz., jaar 1815 (1)
Zijlstra D. C. Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Zijlstra D. C. Capitein Commandant der Schutterij van Leeuwarden, hij wordt voorgesteld ter approbatie en verdere
benoeming door de Luitenant Colonel van het 21e Batt. Landstorm te Leeuwarden in een document ondertekend door de
heer Binksma Albertus enz. jaar 1815 (2)
Zijlstra D. C. Zeehandelaar te Harlingen, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)
Zijlstra D. C. (Dirk Cornelis) Aanstelling als Burgemeester van Harlingen jaar 1818 (5)
Zijlstra D. C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Zijlstra D. C. ,---- Rodenhuis Y. en Zijlstra D. C. , zij zijn als Schatters over 1824 te Harlingen gedesigneerd enz. de akte
is achter 39 jaar 1823 (1)
Zijlstra D. C. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zijlstra D. C.---- Reinbach Willem Mauritz benoemd tot Vrederechter te Harlingen i.p.v. Zijlstra D. C. die bedankt heeft
jaar 1816 (4)
Zijlstra D. C. te Harlingen 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)
Zijlstra D. C. te Harlingen Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Zijlstra D. C. te Harlingen, 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)
Zijlstra D. C., Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank
enz, enz,, (3) jaar 1818
Zijlstra D. De Weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zijlstra D. 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)
Zijlstra D. F. de weduwe, ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat zij een hertaxatie
wil door hen aangestelde Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes, enz. enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra D. G. 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)
Zijlstra D. H. ---- Goithals Ch. de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob*
lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan
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aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de
Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (2)
Zijlstra D. H. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Zijlstra D. H. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Zijlstra D. H. 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)
Zijlstra D. H., te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra D. J. de weduwe te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Zijlstra D. J. 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)
Zijlstra D. J. te Nieuwezijlen 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)
Zijlstra D. J. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Zijlstra D. J. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Zijlstra D. J. te Stiens, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr
anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra D. K. 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)
Zijlstra D. K. 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)
Zijlstra D. Luitenant Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de bevordering van Veen v.d. L. Capitein, Houtsma Tj. 1e Luitenant, Hilarius W. 2e
Luitenant, Huijdekoper J. enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra D.---- Siersma Doeke J. Houtbrander te Harlingen oud bijna 47 jaren ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken en geeft met eerbied te kennen dat hij in 1814 is benoemd als 1e Luitenant bij
de Schutterij en door het ontslag van de Heer Zijlstra D. en de Heer Rodenhuis en hij in de jaren1796 tot en met 1799 in
de schutterlijke dienst is geweest enz verzoekt hij tot Kapitein bevorderd te mogen worden enz. mede ondertekend door
Jagt v.d. W. enz. jaar 1816 (4)
Zijlstra D. Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het
stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)
Zijlstra D. 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)
Zijlstra D. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S.
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra D. te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zijlstra D. van beroep Sluiswachter een declaratie van fl. 37.50 wegens tractement 4e kwartaal 1822, jaar 1823 (2)
Zijlstra D.C. ---- Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat
geeft hij met verschuldigde eerbied te kennen als burger der stad Harlingen en in 1794 jong gehuwd toen
Molenaarsknecht, betreft bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader
Okke Jurriaans van der Stok komt ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. ,
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Ook zit hierbij een aantal verklaringen dat Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van
zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis, A. Binksma, J. H. Olinjus, D. C. Zijlstra en Menno
Vink, Roseboom P?, Hooft van J. ?. R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9)
Zijlstra D.C. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Zijlstra D?. C. Luitenant Coll. van het 21 Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat dat
hij gisteren de mannen van den Landstorm van cde comp. no. 2 heeft opgeroepen en hun als Capt. voorgesteld Fontein D.
Pz. en Houtsma Tj. tot 1e Luitenant Smith Eeuwe enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra Daniel S. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest
gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de
tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz.
enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Zijlstra de Wed. J. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Zijlstra de Wed. J. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Zijlstra de weduwe te Nieuwezijl Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Zijlstra de weduwe te Nieuwezijlen 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)
Zijlstra Dirk---- Binksma A. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur waarin hij deze bedankt dat hij van de
functie van Luitenant Colonel van het 21e Batt. Landstorm ontslagen is en heeft voorgesteld om Zijlstra Dirk voor te
dargen voor deze functie enz. jaar 1815 (2)
Zijlstra Dirk C. 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)
Zijlstra Dirk Cornelis ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Zijlstra Dirk Cornelis Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Zijlstra Dirk Cornelis benoemd tot vrederechter Harlingen i.p.v. Wetstra H. J. jaar 1815 (3)
Zijlstra Dirk Cornelis---- Crane de Jan Willem is tot Vrederegter van het Canton Franeker en de heer Zijlstra Dirk
Cornelis tot Vrederegter van het Canton Harlingen benoemd bij besluit van 19 juli 1815 e den vereischte eed hebben
afgelegd enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra Dirk Cornelis---- Crane de Jan Willem te Franeker en Zijlstra Dirk Cornelis te Harlingen zij hebben de eed
afgelegd voor hun functie als Vrederegter jaar 1815 ( dossier samen met 784 totaal 32)
Zijlstra Dirk Cornelis en Suis Ype Roden (Roden Suis Ype) onderwerp waarneming van de post bij de Burgelijke stand
te Harlingen enz. jaar 1825 (1)
Zijlstra Dirk Cornelis is bij vacature van den post van Vrederegter als eerste suppleant derzelve waarneemt in het Canton
Harlingen en de heer Crane de Willem voor het Canton Franeker enz. jaar 1814 (4)
Zijlstra Dirk Cornelis Lid van de Raad van Harlingen 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)
Zijlstra Dirk Cornelis 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)
Zijlstra Dirk Gales te Achtkarspelen, 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)
Zijlstra Dirk Gales---- With de J. M. Schout van de gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Sijbrandy Wytze Jans adj Schout alhier de 21 e dezer maand is overleden en draagt voor Zijlstra
Dirk Gales thans lid van de Raad enz. jaar 1816 (1)
Zijlstra Dirk te Harlingen ---- Blok Menno en Zijlstra Dirk te Harlingen verzoekt kwijtschelding van een boete wegens
niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Steensma Sytske jaar 1824 (4)
Zijlstra Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van
de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Zijlstra Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van
de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8)
Zijlstra Dirk,---- Blok Minne te Harlingen en Zijlstra Dirk, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben
gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van
Steensma Sytske jaar 1824 (1)
Zijlstra Douwe Jans ---- Zandstra Dirk Jeltes en Zijlstra Douwe Jans wonende te Wommels. Onderwerp een request
door beide ondertekend tot het bestuur van Hennaarderadel met het verzoek om als Beurtschippers van Wommels op
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Leeuwarden en Sneek te mogen worden aangesteld de verdere corespondentie over de aanvraag is in het dossier aanwezig
enz. jaar 1850 (8)
Zijlstra Douwe 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)
Zijlstra Douwe Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Zijlstra Douwe Pieters 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)
Zijlstra Douwe 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)
Zijlstra Douwe Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(11)
Zijlstra Douwe Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835
(7)
Zijlstra Durk Gales, Rentenier, Zijlstra Hendrik Gales, Rentenier, Kuipers Willem Durks, Koopman, Sibrandy,
Winkelier, en Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer alle te Buitenpost wonende en ondertekenaars van een
document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het voormalige District Achtcarspelen en
dat zij gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van het voormalige District Achtcarspelen
zevenduizend vijf en zestig guldens onder speciale bepalingen enz. enz. maar dat zij tegenstaande hunne herhaalde
aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3)
Zijlstra Durk Kornelis te Buitenpost 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)
Zijlstra Durk Taekes---- Hoekstra Hendrik Uiltjes wonende te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor de pacht van de
Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Zijlstra Durk Taekes te Nieuwezijlen en
Hiemstra Berend Sijbes te Kooten genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de
tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1853-1856 (7)
Zijlstra Durk Takes 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 Jans Foeke en Bootsma Tietje Teekes en zijn Signalement
enz. jaar 1840 (2)
Zijlstra E. , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zijlstra E. A.te Baard hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde
opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die
krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Zijlstra E.---- Meijer Arjen Agent van Politie en Binnerts Jochem Agent van Politie te Sneek zij worden voorgesteld als
kandidaten voor de post van Veldwachter van geheel Baarderadeel i.p.v. de overleden Zijlstra E. te Baard en
eerstgenoemde Meijer wordt benoemd in deze functie jaar 1879 (2)
Zijlstra Ebele Klazes Sluiswachter van de zogenaamde Helomaer Sluis onder Olde Trijne verklaart in een door hem
ondertekend document dat er geen schip varende van Leeuwarden op Deventer van laatsgemelde Stad is teruggekomen
sedert den 1e januari dezes jaars maar wel een schip geschud eenige dagen voor het begin dezes jaars waarvan de
schipper Ebes Jan was enz. jaar 1817 (4)
Zijlstra Eebert----Sijbrandi Tjeerd Sijbrens het betreft zijn post als Ontvanger te Beers en Jorwerd i.p.v. hem benoemd Zijlstra
Eebert enz.jaar 1824 (4)
Zijlstra Eelke Herkes---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Zijlstra Eelke Herkes van beroep Molenaar te Lioessens, Berends Antje alhier te
Leeuwarden en Postma Hendrik Davids mede alhier wonende zij zijn ter verzekerde bewaring genomen wegens
zinneloosheid Postma is naar het tuchthuis overgebracht omdat er geen verbeterhuis in Vriesland is enz. Jaar 1815 (2)
Zijlstra Eelke Herkes---- Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de huisvrouw van Zijlstra Eelke Herkes te Lioessens dat haar man in het Pest of Dolhuis te ’s
Gravenhage geplaatst kan worden maar zij kan zelfs de kost voor haar eigen huisgezin niet verdienen maar de twee
broeders van de zelve Heerkens Jacob Herkes Bakker te Uithuizen en Heerkens Reinder H. Percepteur te Woudsend zijn
wel in staat enz. jaar 1815 (2)
Zijlstra Eelke te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum 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 1865 (8)
Zijlstra Eelke te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op 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 1865 (8)
Zijlstra Eelke te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op 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 1865 (8)
Zijlstra Eelkje 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 (5)
Zijlstra Eelse H.---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit
hoofde van zijn zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van
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Berends Antje te Leeuwarden, Davids Hendrik aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar
1815 (4)
Zijlstra Eeltje Pieters---- Oneidis C. bj afwezigheid van de Grietman Wonseradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra IJpe Jans zich niet te makkum bevind nog op het register er
verlofgangers maar dat door de verwarring enz. er wel een Zijlstra Eeltje Pieters behorende tot het 3e Batt.enz. jaar 1817 (2)
Zijlstra Eeltje Pieters---- Zijlstra Ype Jans * Makkum (volgens de kolom aanmerkingen moet dit zijn Zijlstra Eeltje Pieters) 1 is
zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de
Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3 ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers enz. jaar 1841 (3)
Zijlstra Eelze Heerkes---- Zijlstra Pieter geboren te Harlingen 4 maart 1802 Molenaarsknecht zoon van Zijlstra Eelze
Heerkes van beroep Arbeider wonende te Veenwouden heeft zijn zoon niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en
Everts Japikje †en verder Schouman Doeke geboren 25-10-1806 de wees en Armenvoogden van Dokkem hebben hem
niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal beide zijn niet ingeschreven voor de Militie van 1821 en 1825 maar zijn
voor den dienst geschikt bevonden en bij de 8e afd. inft. In dienst zijn gesteld geworden enz. enz. jaar 1825 (6)
Zijlstra Egbert 34 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zijlstra Egbert Ari met als Standplaatsen; Baard en Jorwerd hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe
Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)
Zijlstra Egbert Klasen 170 Sneek 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 8 e
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)
Zijlstra Eijbe, 23 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)
Zijlstra F. D. te Westergeest voor afkeuring van een paard voor de Dragonders, hij staat als crediteur op de Staat en
Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Zijlstra F. W. te Hallum, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Hallum en Ferwerd enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Zijlstra F. W. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de
eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de
jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
Zijlstra Feijke W. 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)
Zijlstra Feike W., 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)
Zijlstra Feike Wijnzes Brander te Hallum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen
jaar 1824 (4)
Zijlstra Feyke W. Brander te Hallum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens de wet op
gedistilleerd jaar 1824 (2
Zijlstra Folkert Klazes Boer te Oudega, opgave aan het Venijn(Miltvuur) gestorven beesten. Jaar 1819 (2)
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)
Zijlstra Folkert Klazes te Oudega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Folkert Klazes te Oudega, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.
en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zijlstra Folkiert K. , 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)
Zijlstra Frank Wybes 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)
Zijlstra Franke Wiebes, 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)
Zijlstra Franke Wybes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)

6034

398
30-05-1818

7977

158-7
14-02-1837

6626

487 blz. 10
07-04-1814

6846

25-A
30-06-1824
90
23-04-1814

6383

8380

8210

8051
8211

833-2
24-08-1841
Achtkarspelen
958/2 211
Bladzijde 2
17-09-1839
759/4,770/2
05-08-1837
988-3, 5
Bladzijde 5
26-09-1839

8386

949/6-5
00-00-1841

7977

140-3
08-02-1837

8377

754/5
02-08-1841
602
30-04-1814

6627

6387
6839

131
26-09-1814
4-A blz. 2
06-04-1824

6102

43-B
12-01-1824

6401

859-1+6
10-10-1815

6385

137
06-07-1814
31
13-01-1817
775 en 776
27-12-1816
274
27-01-1814

6018
6017
6623

6027
6049
8364

3622

718-a
14-10-1817
548
07-08-1819
502-495-16
21-05-1841
A-3
blz. 6
05-01-1848

Zijlstra Franke Wybes te Woudsend 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)
Zijlstra Frans Jacobus hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837
(4)
Zijlstra Freerk L. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag
der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Zijlstra G. bekeurd wegens ter zake zijn paard in het jaar 1820 etc jaar 1824 (4)
Zijlstra G. D. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Zijlstra G. D. te Augustinusga 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)
Zijlstra G. D. te Augustinusga, 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)
Zijlstra G. J. Schipper, jaar 1837
Zijlstra G. P. te Pietersbierum, 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)
Zijlstra G. P. 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)
Zijlstra G. R. –--- Koster Oeds Winkelier te Eestrum betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens vervoer
van 25 ponden geraffineerd zout dat niet voorzien was van een document enz. komt ook in voor Kootstra Marten H.,
Hayema ….? Rasschen J. P. en Zijlstra G. R. Commiesen van de Rijksbelasting , en de goederen komen uit het pakhuis
van Hobbema J. en bestemd voor Veen van der G. P. jaar 1837 (14)
Zijlstra G. S. te Heeg staat van Procesverbaal met verschuldigd bedrag dagtekening enz. enz. jaar 1841 (1)
Zijlstra Gabe Durks Kerkvoogd speciaal voor deze commissie verzogt voor deze commissie gedecorneerd hij wordt
vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van
Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen
zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 18111812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3)
Zijlstra Gabe Durks, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente
Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)
Zijlstra Gaele Dirks wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal
1824 (5) dossier (15) jaar 1824
Zijlstra Gaele Dirks, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Zijlstra Gaerrolt 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)
Zijlstra Gale D. 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)
Zijlstra Gale Dierks te Augustinusga, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd, voor zijn fuctie enz. jaar 1817 (2)
Zijlstra Gale Dierks te Augustinusga, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van
Buitenpost jaar 1816 (5)
Zijlstra Gale Dirks gepatenteerd Coopman te Augustinusga, hij heeft zig voor de functie van Schout in de Gemeente
Augustinusga geexcuseert ook al om dat de personen die hem hebben voorgedragen welke hem niet hebben gekend en dat
hij vindt dat de post meer lasten dan lusten opbrengt enz. jaar 1814 (2)
Zijlstra Gale Dirks Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding
van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Zijlstra Gale Dirks Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Zijlstra Gale Dirks hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841
van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Zijlstra Gale Dirks nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
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Zijlstra Gale Dirks nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement 20-01-1819 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement 11-04-1820 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement 12-07-1820 (3)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal 10-04-1821 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal 10-07-1821Jaar 1821 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal 11-10-1821 (5)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractementen over het 1e kwartaal 09-01-1822 (3)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. 13-07-1818 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement 13-04-1819 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. 05-11-1819 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. 12-01-1820 (4)
Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, 09-07-1822 (3)
Zijlstra Gale Dirks wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Achtkarspelen 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)
Zijlstra Gale Dirks, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Zijlstra Gale Dirks, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Zijlstra Gale Dirks, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
Kanton Buitenpost, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Zijlstra Gale Dirks, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden
over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Zijlstra Gale Dirks, Vrederechter te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke
Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met
vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)
Zijlstra Gale Durks 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)
Zijlstra Gale Durks, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm
door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)
Zijlstra Gauke Geerts 5 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)
Zijlstra Geele Dirks wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822
en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Zijlstra Geelt Gorredijk Schip de Martha, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Zijlstra Geert Jogchums te Niawier. Handgeschreven brief met zijn handtekening, Jaar 1814
Zijlstra Gepke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
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Zijlstra Gerardus Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Zijlstra Gijsbert, 403 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)
Zijlstra Gosse Rein---- Koster Oeds Sijtzes Winkelier te Oostrum verzoekt eerbiedig aan zijne exellentie, dat door te
Drogham geposteerde Rijkscommiesen Rasschen Jan en Zijlstra Gosse Rein bij procesverbaal van 25-12-1836 (in dossier
aanwezig) betreffende een bekeuring van de Wet op het Zout en het betreft bij een aanpeil van zeep en bij die gelegenheid
een zak met geraffineerd zout enz. dit verzoek is door hem ondertekend enz. jaar 1837 (9)
Zijlstra Greelt Gorredijk Schip de Martha, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zijlstra Greelt Reins---- Fokkema Date Thijsses Beurtschipper te Dragten, Kuipers Sipke Rienks, Koopman onder Lekkum,
Hijlkema Klaas, Landbouwer onder Bergum , Zijlstra Rein Greelts Koopman te Dragten, Zijlstra Greelt Reins , Schipper te
Heerenveen, eigenaren van het vaste veer Dragten-Sneek v.v. en Dragten-Leeuwarden v.v., Onderwerp: o.a. handgeschreven
brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van voormelde dienst met hun schip genaamd “Boterschip”, wat ook in
een advertentie (4 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (10)
Zijlstra Greelt Reins Nijehaske Schipper en Stoomboot Ondernemer Dossier(31) + Reglement en Prijslijst (53)
Zijlstra Greelt Reins---- 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. waarvoor laatstelijk reglement en tarieven vergunning is verleend
bij beschikking van Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland den 20 April 1857, in een geschreven en door hen
getekend document wordt vermeld dat zij het voornemen hebben een schroefstoombootdienst op te rigten van Dragten op
Sneek op Leeuwarden v.v., verder een document Chronologische Lijst der stukken met vermelding van welke
correspondentie er is geweest is over deze aanvraag en deze stukken zijn ook aanwezig in het dossier ook aanwezig een
reglement en Tarief voor de schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v. enz. enz. verder komt
voor Fokkema Dote Thijsses mede eigenaar van het geoctrooide beurtveer tusschen Dragten op Leeuwarden en Sneek
v.v Spaanstra (Bowinus Jans), Kooistra (Bouwe Boukes)en Wilkes (Henderikus Harmannus)dietegen deze dienst een
bezwaar indienen ook aanwezig een reglement en Tarief voor de schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op
Leeuwarden v.v. gespecificeerd het tarief voor personen maar ook het tarief voor de goederen is gespecificeerd. Een
lijst met alles wat maar denkbaar is. Enz ook een boekje (Blauw) met dienstregeling van de schroefstoombootdienst van
Spaansra B. J. en Kooistra B.. en een foto van een schip achterop het boekje (Dossier betreffende het verlenen van
conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881) enz. jaar 1879 (45)
Zijlstra Greult R. te Nijehaske te Sneek, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Zijlstra Grietje Jans, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden
enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Zijlstra H. D.---- Kuypers D. , (conducteur) hij wordt genoemd als een ontrouwe opzichter , een proces verbaal wegens
frauduleus handelen wegens metselwerk aan de Zeesluis te Harlingen, tevens genoemd Nauta Klaas (Pikeur) en de
Inspecteur Generaal Goudriaan A. F, de aannemer Boer de Sjoerd Aukes als Borg., Zijlstra H? D.enz. enz jaar 1815
(14)
Zijlstra H. D. van beroep Aannemer te Franeker hij wordt beschuldigt van frauduleus waarop het metselwerk en
reparatieen aan de Kapitale Zee Sluis genaamd de Noieuwe Zijlen waar zig bevonden als opzigter (Conducteur) Kuijpers
D. en en de Pikeur Nauta K. en de aannemer met desselfs borgt Boer de S. A. enz. verder vermeld Goudriaan A. T.
Inspecteur Generaal, jaar 1815 (5)
Zijlstra H. G. Slachter te Leeuwardenen Reel G. Slachter te Leeuwarden, een gesloten transactie teneinde een vervolging
te voorkomen wegens het vervoer van Vlees zonder enz. jaar 1824 (3)
Zijlstra H. G. slagter te Leeuwarden , Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring
voor overtreding voor afgehakt vlees zonder document jaar 1824 (3)
Zijlstra H. G. 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)
Zijlstra H. G. vleeshouwer te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het vervoer van vlees
zonder biljet jaar 1824 (2)
Zijlstra H. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking
nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur
van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van
Vriesland enz. jaar 1839 (5)
Zijlstra H. te Bolsward hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde
opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die
krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Zijlstra H. te Welsrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel 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)
Zijlstra H. W. C. ---- Houtsma W. ondertekend namens de Bier Brouwers van de Stad Harlingen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland met het verzoek van vrijstelling of vermindering van de bestaande stedelijke belastingen ook
genoemd als hebben het request getekend Zijlstra H. W. C. en Leemkoel Frans W. enz. jaar 1814 (4)
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Zijlstra H. W. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zijlstra H. W. C. geleverd Bier voor de Brandspuitgasten in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een
document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van
Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Zijlstra H. W. C. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 48 wegens geleverd Bier ten dienste van de Nationale
Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Zijlstra H. W. C. te Harlingen , Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers
met hetgeen ieder derzelve daar op heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)
Zijlstra H?athe Annes, 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)
Zijlstra Hans W. C. 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)
Zijlstra Hans Willem C. 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)
Zijlstra Hans Willem Cornelis Gemeente Ontvanger te Harlingen een gedeelte van zijn borgtocht en wel de somma van f
1041-13-6 (originele kwitantie bij het stuk aanwezig) jaar 1815 (2)
Zijlstra Hans Willem Cornelis van Harlingen 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)
Zijlstra Hans Willem Cornelis, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met
vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Zijlstra Hans Willem te Harlingen, 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)
Zijlstra Hans, onderwerp ; hij weigerd nog steeds om de oorlogsbelasting te betalen, een brief van de Ontvanger van
Harlingen Scheltema P. C. jaar 1816 (1)
Zijlstra Hein Jan, 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)
Zijlstra Hein jaspers 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)
Zijlstra Hein Wiebes 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)
Zijlstra Hein Wijbrens te Barradeel 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)
Zijlstra Hein Wybes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Zijlstra Hein Wybes 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)
Zijlstra Hein Wybes te Woudsend 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)
Zijlstra Hein Wybes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Zijlstra Hend’k Alb. 345 Knijpe 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 8 e
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)
Zijlstra Hendrik Douwes 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)
Zijlstra Hendrik Gales, Rentenier, ---- Zijlstra Durk Gales, Rentenier, Zijlstra Hendrik Gales, Rentenier, Kuipers
Willem Durks, Koopman, Sibrandy, Winkelier, en Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer alle te Buitenpost
wonende en ondertekenaars van een document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het
voormalige District Achtcarspelen en dat zij gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van het
voormalige District Achtcarspelen zevenduizend vijf en zestig guldens onder speciale bepalingen enz. enz. maar dat zij
tegenstaande hunne herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3)
Zijlstra Hendrik Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Zijlstra Hidde F. Kapitein op de Planter , jaar 1841
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Zijlstra Hidde F. Kapitein op de Planter, jaar 1841 (4)
Zijlstra Hidde Foekes---- Trip Fokele Hendriks * 20-09-1795 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen 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 Christina Bernardina met als capitein Zijlstra Hidde Foekes enz. jaar 1817 (4)
Zijlstra Hijlke met als Standplaatsen; Bolsward, Nijland en Scharnegoutum hij wordt vermeld als fungerende
Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)
Zijlstra Hinke Douwes, 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)
Zijlstra Hinke Douwes, 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)
Zijlstra Ides Johannes---- With de J. M. Schout van Buitenpost schrijft en ondertekend een brief dat Zijlstra Ides Johannes
wonende te Buitenpost hij is benoemd tot bestuurde der exercitiën van den Landstorm in de Gemeente Buitenpost en wij
stellen voor dat de persoon Heringa Jan wonende te Collum hebbende laatstelijk gediend als Sergeant enz. jaar 1814 (1)
Zijlstra IJ?. J?. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en
Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is?
En of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de
Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om
Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de
scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd
het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren
1885-1910 (40)
Zijlstra IJpe Jans Eeltje Pieters 132 Makkum 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)
Zijlstra IJpe Jans---- Oneidis C. bj afwezigheid van de Grietman Wonseradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra IJpe Jans zich niet te makkum bevind nog op het register er
verlofgangers maar dat door de verwarring enz. er wel een Zijlstra Eeltje Pieters behorende tot het 3e Batt.enz. jaar 1817 (2)
Zijlstra IJpe, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Zijlstra IJte Rinzes te Arum Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd
in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is
bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van
zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door
hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
Zijlstra J. A. C. 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)
Zijlstra J. A. Korenmolenaar te Bergum tegen hem is een proces verbaal opgemaakt ter zake van het niet in de molenbus
bevinden eener strook nr. 2 behoorende afgegeven voor Rogge enz. jaar 1841 (3)
Zijlstra J. B., Voerman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan
het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen
afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en
ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden
te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65
ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Zijlstra J. de weduwe 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
Zijlstra J. de weduwe 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
Zijlstra J. F. ---- Doorenbos W. aannemer te Oldeboorn heeft aangenomen de reparatieen en het onderhoud van de Metzel
en Timmerwerken behorende tot het kanaal van Dokkum naar Stroobos gedurende het jaar 181 9 voor een somma van fl.
4300.= en tot borgen zijn gesteld Keyszer Y. H. en Bijlsma W. F. beide te Oldeboorn wonende en en idem het
Kolonelsdiep tevens uitdieping van het kanaal door Nauta S. te Oostermeer wonende gedurende het jaar 1819 voor een
somma van fl. 1000.= en tot borgen zijn gesteld Doorenbos W. te Oldenboorn en Zijlstra J. F. te Nieuwerzijlen jaar 1819
(3)
Zijlstra J. F. de weduwe te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van
Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Zijlstra J. H---- Kuhlman C. Jz. en Zijlstra J. te Harlingen, Concessionarissen betreft de verleende concessie voor eene
Stoomsleepdienst van Harlingen in en uit de Zee , naar Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep en terug,
aanwezig ook Reglement en Tarief voor deze dienst, eerstgenoemden verlangen in een later document dat deze
concessie wordt ingetrokken enz. jaar 1865 (41)
Zijlstra J. H. te Welsrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
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Zijlstra J. Hallum 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)
Zijlstra J. J. Leiden Schipper, jaar 1840
Zijlstra J. S. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra J. S. 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)
Zijlstra J. S. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra J. S. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Opsterland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra J. S. te Dragten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000
namen (132)
Zijlstra J. S. te Dragten 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)
Zijlstra J. S. te Dragten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert Berends)
Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra J. S. te Dragten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Zijlstra J. S. te Dragten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke
Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Zijlstra J. te Dragten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zijlstra J. te Welsrijp 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
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in
de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra J. te Welsrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel 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)
Zijlstra J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Zijlstra J. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Zijlstra J. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Zijlstra J. W. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Zijlstra Jacob Annes staat vermeld in 1833 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8
kolommen informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke
datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
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Zijlstra Jacob D. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte
der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier
(19)
Zijlstra Jacob D. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Zijlstra Jacob Daniels 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)
Zijlstra Jacob Douwes te Franeker 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Zijlstra Jacob L. Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1812 en 1859 (8) (Concessie al verleend in het jaar
1664)
Zijlstra Jacob L. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag
der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Zijlstra Jacob S., 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)
Zijlstra Jacob Taekes---- Zijlstra Trijntje Taekes, Boeredienstmeid te Tjalhuizum verzoekt vrijsteling van het door haar
verbeurd…der wet op successie wegens dat zij erfgenaam is van haar broeder Zijlstra Jacob Taekes overl. te Grouw 1912-1823 enz. enz. jaar 1825 (2)
Zijlstra Jacob Taekes---- Zijlstra Trijntje Taekes, Boerenmeid te Tjalhuizen verzoekt kwijtschelding van de boete van f.
275.= die verbeurd is verklaard enz. wegens het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap
van haar broeder Zijlstra Jacob Taekes te enz. Grouw overleden de 19e december 1823 jaar 1825 (4)
Zijlstra Jacob Teekes---- Zijlstra Trijntje Teekes boerendienstmeid te Tjalhuizum betreft een request voor vrijstelling van
boete als erfgenaam van haar broer Zijlstra Jacob Teekes enz. jaar 1825 (2)
Zijlstra Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Zijlstra Jakob Jilts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (4)
Zijlstra Jan Takes een een bericht over zijn request wegens verzoek van niet te hoeven te betalen enz. enz. wordt ook in
genoemd Nieuwe Zijl Vallaat en Tolhek onder Engwierum enz. enz. jaar 1823 (3)
Zijlstra Jan AEdes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837
(4)
Zijlstra Jan Berends 568 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)
Zijlstra Jan Berends te Poppingawier 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)
Zijlstra Jan Broers de weduwe, Landbouwerske ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over
de In en Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van
vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar
1817 (4) dossier (9)
Zijlstra Jan Daniels 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)
Zijlstra Jan Eedes te Oostdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid,
door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Zijlstra Jan Fokes hij is Zijlvester aan de Dokkumer Nieuwe Zijlen onder Aengwirden en dat hij niet in staat is om deze
gevaarlijke post enz. enz. jaar 1818 (4)
Zijlstra Jan Gerardus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Zijlstra Jan Hendriks Welsrijp Veldwachter, jaar 1838

Zijlstra Jan T. ---- 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
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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)
Zijlstra Jan Taekes gewezen Zijlman op de Dokkumer Nieuwe Zijlen , Onderwerp dat hij verzocht heeft voor een
verhoging van zijn tractement wegens een te gering inkomen enz. enz. een som van fl. 200 enz. zoniet dan neemt hij
ontslag enz. jaar 1822 (4)
Zijlstra Jan Takes Sluiswagter aan de Nieuwe Zijlenals onderwerp zijn request betreffende de tolhekken enz. jaar 1814
(1)
Zijlstra Jan Takes van beroep Zijlphester op de Nieuwezijllen onder Engwierum geeft met onderdanige eerbied te kennen
dat hij deze post voor den tijd van 18 jaren met alle getrouwheid en vlijt heeft bediend maar wgens de geringe
scheepvaart levert dat voor hem geen bestaan op en verzoekt dan ook aan de Gouverneur van Vriesland om gratis gebruik
te mogen maken van enz. deze brief is ondertekend door Posthuma G. W. jaar 1815 (2)
Zijlstra Jan Takes van beroep Zijlwagter van de Nieuwe Zijlen als ambtenaar en of dezelve als Pagter er is gebleken dat
hij geen volledige instructie heeft enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra Jan Takes, Sluiswachter aan de Nieuwe Zijlen Onderwerp; een request jaar 1814 (1)
Zijlstra Jan te Welsrijp 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
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in
de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra Jan Teekes Sluiswachter op de Nieuwe Zijlen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1819 (3)
Zijlstra Jan Tiekes---- Haaksma Uilke Klazes aannemer te Anjum, hij heeft het werk aangenomen voor het repareren en
tot en met december 1819 onderhouden van de grote zeesluis en gebouwen te Engwierum genaamd de Nieuwe Zijlen
voor de somma van fl. 1150 en hebbende zig borgen gesteld Zijlstra Jan Tiekes te Nieuwe Zijlen, en Dijk van Bouwe
Hettes te Leeuwarden jaar 1819 (5)
Zijlstra Jan W. 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)
Zijlstra Jan W. 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)
Zijlstra Jan W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Zijlstra Jan W. 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)
Zijlstra Jan W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zijlstra Jan W. staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor
het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Zijlstra Jan W., 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)
Zijlstra Jan Wijbrens er is uit de Armen administratie van Wier ten zijne behoeve voor 1839 in zijn onderhoud met vrouw
en 2 kinderen verstrekt geworden f. 17-09-6 en heeft over de jaren 1835 etc. enz. jaar 1840 (3)
Zijlstra Jan Wijnsens---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een
document dat de Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte
Boerderij graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden en voor te dragen Zijlstra J. W. (Jan Wijnzens)
voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente
enz. jaar 1814 (2)
Zijlstra Jan Wijnsens---- Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Zijlstra Jan Wijnsens thans Adjunct Schout en Lid van de Raad dezer gemeente
wordt aanbevolen enz. jaar 1815 (1)
Zijlstra Jan Wijnzens Onderschout te Hallum draagt het Percept van de gemeente over aan Arentsma Martin Isaac
Gijsberten Rochus W. B. wordt vermeld als gewezen ontvanger jaar 1815 (3)
Zijlstra Jan Wijnzens 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)
Zijlstra Jan Wijnzes 47 jaar, hij wordt voorgedragen voor de post als plaatsvervanger bij het Vredegerecht kanton
Hallum wegens de benoeming van de heer Bosch Douwe Lieuwes , als Vrederechter te Hallum enz. jaar 1820 (4)
Zijlstra Jan, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk
Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma
Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle
Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal
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welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814
(3)
Zijlstra Jan, 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)
Zijlstra Jantje Douwes, 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)
Zijlstra Jantje Douwes, 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)
Zijlstra Jantje Willem Makkum (68 jaar) Weduwe van S. Sikkes van der Zee, jaar 1838
Zijlstra Jasper F. , 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)
Zijlstra Jasper Pieters, ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans,
Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en Koopmans Syds Harmens alle Landbouwers e Brantgum dat zij
schrijven in een brief door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden in de onder de gemeente Ternaard
omgeslagen personele omslag over de jare 1814 en 1815 enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige Dorps Toren
te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz. enz. jaar 1815 (4)
Zijlstra Jasper Pijters, .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren
schoolonderwijzer is geweest maar in juli 1816 is overleden en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij
verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de voornaamste ingezetenen van Brantgum
ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers, Boeles Jan Jans, Zijlstra
Jasper Pijters, Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen? D. G. , Bij van de Johannes Thomas jaar 1817
(2)
Zijlstra Jelle Pieters te Sexbierum 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)
Zijlstra Jelle---- voor meer tekst zie bij Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven
met de meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en
Sneek, Langweer en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren
Schroefstoomboot genaamd de “Eendracht “
Zijlstra Jelmer A. 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
Zijlstra Jeltje, 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 (5)
Zijlstra Jentze Aulte, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn
overleden, met diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar
1814 (2)
Zijlstra Joh. Kimswerd chip de Up to Date, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Zijlstra Joh. Kimwerd Schip de Up to Date, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zijlstra Johannes Siemons,correctionele gevangene---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een
brief Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e
december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen,
ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)
Zijlstra Johannes Zacharias, 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)
Zijlstra Johannes, 9 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)
Zijlstra Jouke Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Zijlstra Jouke Jacobs Hallum Trekschipper, jaar 1837

Zijlstra Jouke Jans de weduwe, 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)
Zijlstra Jurjen Douwes te Veenwouden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting
dienst jaar 1879 (3)
Zijlstra Jurjen S. te Drachten 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)
Zijlstra Jurjen Sipkes Drachten Schipper, jaar 1840
Zijlstra Jurjen Sipkes Zuider Drachten Veerschipper, jaar 1839
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Zijlstra Jurjen Sipkes, Dossier over een bekeuring bij de plaatselijke belastingen over Jurjen Sipkes Zijlstra, jaar 1840
(12)
Zijlstra K. A. de weduwe 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)
Zijlstra K. D. 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)
Zijlstra K. D. 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)
Zijlstra K. D. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Zijlstra K. D. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Zijlstra K. D.---- With de J. M. schrijft een brief en ondertekend deze als den Secret. Liq. dat hij nog niet heeft betaald
maar de redenen zijn dat de de papieren berusten bij Zijlstra K. D. Rentmeester maar dat zijnde deze een Koopman is en
de meeste tijd absent enz. enz. jaar 1815 (2)
Zijlstra K. S. 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)
Zijlstra Kerst, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917
(5)
Zijlstra Klaas Ekes te Minnertsga, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Veen v.d.
….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen
achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier
zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Zijlstra Klaas Ekkes te Minnertsga, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Zijlstra Klaas H. te Grouw ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Zijlstra Klaas H. te Grouw Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Zijlstra Kornelis D. Koopman te Buitenpost, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring
wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Zijlstra Kornelis Dirks te Buitenpost, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Zijlstra Kornelis Dirks 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)
Zijlstra Kornelis Dirks wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Achtkarspelen 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)
Zijlstra Kornelis Dirks. Onderwerp; dat hij Taxateur bij het kadaster wil worden i.p.v. de overleden Sturm Romke Klazes
enz. jaar 1825 (2)
Zijlstra Kornelis Durks , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Buitenpost in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Zijlstra L. G. 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)
Zijlstra L. J., ---- Bloemsma R. P., Zijlstra L. J., Conpani J.? ondertekenen een document waarin vermeld staan alle
getransporteerde brieven waarvoor de schippers van Hallum op Leeuwarden een vergoeding wensen omdat zij dit al jaar
in jaar uit voor vergeefs hebben gedaan enz. jaar 1825 (7)
Zijlstra L. te Morra 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)
Zijlstra L. te Morra 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)
Zijlstra L. 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
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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)
Zijlstra L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zijlstra Lammert Jacobs Trekschipper, jaar 1837

Zijlstra Lammert Jacobs Trekschipper, jaar 1837

Zijlstra Lammert Trekschipper van Hallim op Leeuwarden en terug dat bij het reglement van de trekschippers enz. een
brief door hem ondertekend aan de Gedeputeerde Staten vanVriesland betreffende enz. jaar 1844 (7)
Zijlstra Lolke, 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)
Zijlstra Luitjen K met een aanslag van f.5-1-12 en deze is verkeerd ingebracht terwijl dat moet zijn f. 11-6-4 jaar 1815
(2)
Zijlstra M. ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige
algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. . tevens een advies van de Grietman
van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk
over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de
Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen jaar 1817 (33)
Zijlstra M. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zijlstra M. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zijlstra M. 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)
Zijlstra M. 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)
Zijlstra M. te Ezuzazijl 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)
Zijlstra M. 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)
Zijlstra Marten Jans, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Zijlstra Martje Theunis te Westdongeradeel, 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)
Zijlstra Martje Theunis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Zijlstra Martje Theunis, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Zijlstra Martje Theunis, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel
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)
Zijlstra Meindert, 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)
Zijlstra Meine Wybes 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)
Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans pachter van het Tolhek en Verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat
Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als Borgen Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra
Menne Repke Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (4)
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Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra
Menne Repke te Burum, 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)
Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra
Menne Repke te Burum, 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)
Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra
Menne Repke te Burum, 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 1868-1873 dossier (25)
Zijlstra Menne Repkes een Boerderij 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)
Zijlstra Menne repkes, 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)
Zijlstra Mink 340 Heeg 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 8 e
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)
Zijlstra Minne Jans te Ee Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Zijlstra Nicolaas, 249 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)
Zijlstra Nicolaas, 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)
Zijlstra Nutte P. 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 148
Zijlstra Nutte P. 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 148
Zijlstra O. R. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Zijlstra Oebele Rinzes te Drachten verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen
is geweigerd enz. jaar 1825 (3)
Zijlstra Ono Fiscaal een kamer in de Pijlsteeg 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)
Zijlstra P. A. te Harlingen 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)
Zijlstra P. Adama te Harlingen 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)
Zijlstra P. E. te Tzummarum, 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)
Zijlstra P. H. 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)
Zijlstra P. H. te Minnertsga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra P. H. 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
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uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zijlstra P. H. 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)
Zijlstra P. H. 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)
Zijlstra P. J. Landbouwer , een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van
bekeuring. Jaar 1824 (4)
Zijlstra P. J. te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra P. 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 Oosterwolde in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zijlstra P. J., hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (1)
Zijlstra P. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra P. te Nijkerk (fr) 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)
Zijlstra P. te Sexbierum wegens geleverde Olij en Katoen ten dienste van de wagt te Sexbierum enz., Komt voor op een
document genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene
Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3)
Zijlstra P. te Sexbierum voor geleverde Olij en Katoen, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de
drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)
Zijlstra P. te te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Zijlstra P. W. 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)
Zijlstra P. 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)
Zijlstra P., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten
ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente
Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)
Zijlstra Peeke F. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Zijlstra Petrus G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum,
Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zijlstra Pieter , de Gouveneur verzoekt een certificaat betreffende hem enz. jaar 125 (1)
Zijlstra Pieter Cornelis te Sexbierum 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)
Zijlstra Pieter Cornelis 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)
Zijlstra Pieter Fokkes te Oudwoude de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Zijlstra Pieter geboren te Harlingen 4 maart 1802 Molenaarsknecht zoon van Zijlstra Eelze Heerkes van beroep Arbeider
wonende te Veenwouden heeft zijn zoon niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en Everts Japikje †en verder
Schouman Doeke geboren 25-10-1806 de wees en Armenvoogden van Dokkem hebben hem niet ingeschreven waarvoor
een Proces-verbaal beide zijn niet ingeschreven voor de Militie van 1821 en 1825 maar zijn voor den dienst geschikt
bevonden en bij de 8e afd. inft. In dienst zijn gesteld geworden enz. enz. jaar 1825 (6)
Zijlstra Pieter heeft voor deze stad Dockum door eene eenjarig te vroege aangave van zijne moeder mede geloot voor de
Nat. Militie en geschikt voor den dienst enz. en hij heeft een certificaat van voldoening enz. om dit aan de burgelijke
stand van Groningen met zijne andere papieren enz. om ten huwelijk worden aangetekend maar te Groningen is dit
geweigerd omdat enz. jaar 1825 (2)
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Zijlstra Pieter Hendriks * 1820 Barradeel Matroos 3e klas Marine, jaar 1840
Zijlstra Pieter Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Zijlstra Pieter Jaspers---- Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van de
Armvoogden van den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert
enz. en hebben hem geweigerd enz. verder een brief ondertekend door de Armvoogd Kupers A. H. geadresseerd aan
Bottenga Sybe Hendriks en een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van Seecoma Jan Geerts en
Plantinga Hendrik Sjoeks in qlt als Armvoogden van Engwierum en Geïnsinueerd aan Kuipers Aijze Hendriks Koopman
, Zijlstra Pieter Jaspers Huisman en Vellinga Folkert Andries Mr. Wagenmaker alle wonende te Ferwerd in qlt als arm
voogden van Dorpe Ferwert betreffende Bottenga Sybe Hendriksenz. jaar 1814 (6)
Zijlstra Pieter Jaspers---- Walle de Sake Tijssens, Groot de Sjoerd Thomas, in kwaliteit als Kerkvoogden van de
Hervormde Gemeente van Ferwerd en Vellinga Volkert Andries (ondertekend Folkert Andrijs Vellinga), Kupers Aise
Hendriks en Sijlstra Pieter Jaspers ondertekend Zijlstra Pieter Jaspers) in kwaliteit als Armvoogden van Ferwerd dat zij
hebben laten verhuren enz. door Albarda Willem (Mr.) en dat willen dat enz. jaar 1814 (4)
Zijlstra Pieter Jaspers 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)
Zijlstra Pieter Jaspers wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan
Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd
enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Zijlstra Pieter L. Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 en 1870 (8) (Concessie al verleend in het jaar
1664)
Zijlstra Pieter Pieters Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen te Oostermeer i.p.v. de
overleden Jong de Klaas Jacobs enz. jaar 1823 (3)
Zijlstra Pieter Pieters---- Hoeksma Sipke Merks een voordracht voor de functie van taxateur van Turf, onder de
gegadigden is ook Zijlstra Pieter Pieters die met alle lof de functie tijdelijk heeft waargenomen van de Controleur Rompel
….? jaar 1815 (1)
Zijlstra Pieter Pieters te Oosterwierum een verzoekschrift om geplaatst te worden bij de belastinginspectie met het advies
van de Gouveneur enz. jaar 1824 (5)
Zijlstra Pieter Pieters te Oosterwierum---- Hij is een van de kandidaten voor de post Ontvanger der Directe Belastingen te
Birdaard voor de aftredende Wentholt Jacques , met signalement jaar 1824 (4)
Zijlstra Pieter Pieters te Oosterwierum, gewezen taxateur hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen aldaar jaar
1823 (4)
Zijlstra Pieter Pieters te Oosterwierum, Hij komt voor in een dossier en wordt voorgedragen als Schatter, maar er waren
voorheen klachten dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz. maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald
vertrouwen enz. enz. jaar 1825 (dossier 9)
Zijlstra Pieter Pieters te Oosterwierum, Hij staat op een document ( met 4 kolommen info) voordracht voor de post van
ontvanger der belastingen te Sloten enz. jaar 1823 (2) (dossier 6)
Zijlstra Pieter Pieters te Oosterwierum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in
de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar
1824 (4) dossier (31)
Zijlstra Pieter Pieters wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de administratie der Directe Belastingen
In en Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante functie in de gemeente, met 7 kolommen info
o.a. geboortedatum en plaats enz. enz. jaar 1825 (6)
Zijlstra Pieter Pieters, Controle Sneek , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Zijlstra Pieter Pieters,---- Een staat met kandidaten voor de post van Ontvanger de belastingen te Lieve Vrouwen Parochie
met op en aanmerkingen, talen die ze spreken enz. i.p.v. de aftredende ambtenaar Andringa van Arjen Lambertus en wel
Folkama de Buhr Jan Remmert, Zijlstra Pieter Pieters, Subli of Seibli P. jaar 1824 (4)
Zijlstra Pieter Pieters, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op
de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een
document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Zijlstra Pieter Pieters, te Oosterwierum ,Sollicitatie handgeschreven brief met handtekening voor de post van Ontvanger
in Heeg , met een staat van Dienst erbij, i.p.v de heer Engelen van Daniel jaar 1824 (7)
Zijlstra Pieter Pieters----Hoeksma Sipke Merks verzoekt te worden ontslagen worden van zijn fuctie van Taxateur en
Meter van Turf en in zijn plaats is benoemd Zijlstra Pieter Pieters Jaar 1815 (2)
Zijlstra Pieter Siebele staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van
Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij buiten Europa en behorende
tot de O. I. Troepen op den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met
vermelding van overlijdensdatum, geboorteplaats enz. jaar 1816 (2)
Zijlstra Pieter 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)
Zijlstra Pieter 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
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voordragt van Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon
No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Zijlstra Pieter Sykjes,---- 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)
Zijlstra Pieter te Dokkum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Zijlstra Pieter te Oosterbierum, 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)
Zijlstra Pilke De Weduwe, Beurt en Veerdienst van Makkum Leeuwarden, zij 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)
Zijlstra R. F. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Zijlstra R. G. Drachten Schipper
Zijlstra R. G. te Wetzens te Dockum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van
de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ee Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zijlstra R. G. 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)
Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen ----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 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)
Zijlstra R. J. ---- 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)
Zijlstra R. J. , staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens
gedane betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9)
Zijlstra R. J. , wittekool, wortelen, rapen, zuring, selderij en uyen, 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)
Zijlstra R. J. Groente geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een
document van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5)
Zijlstra R. J. 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)
Zijlstra R. J. 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)
Zijlstra R. J. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis
te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)
Zijlstra R. J. vboor Groenten wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde
goederen aan de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Zijlstra R. J. voor Groenten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan de
gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie
krijgt enz. jaar 1823 (13)
Zijlstra R. J. voor Groenten Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van
goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar
1823 (10)
Zijlstra R. J. voor groenten, Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de
gevangen huizen enz. jaar 1823 (4)
Zijlstra R. J. wegens geleverde wortelen , 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)
Zijlstra R. J. wegens Wortelen, 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)
Zijlstra R. J., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis
komen in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H.,
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Dijkstra R., Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra
R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga
W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age
Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J.,
Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J., jaar 1824 (21)
Zijlstra R. K. 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)
Zijlstra R. P. 17 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zijlstra R. S. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zijlstra R. S., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra
R., Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S.,
Zijlstra W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H.,
Woude van der J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes,
Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J.,
Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Zijlstra Reen Bouwes---- Leeuwe Geertruida Petronella weduwe van Zijlstra Reen Bouwes zij komt voor op een
document betreffende onderstand en dat zij zig zonder te hebben gebedeld, zich vrijwillig ter opzending heeft
aangeboden, Haare Domicilie van onderstand is te Nijehaske en lidmaat van de Hervormde Kerk alsdaar ook aanwezig
een staat van inlichtingen en Signalementslijst waarop o.a. haar geboorte te delfzijl 1 maart 1801 enz. jaar 1841 (5)
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. waarvoor laatstelijk reglement en tarieven vergunning is verleend bij beschikking van
Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland den 20 April 1857, in een geschreven en door hen getekend document
wordt vermeld dat zij het voornemen hebben een schroefstoombootdienst op te rigten van Dragten op Sneek op
Leeuwarden v.v., verder een document Chronologische Lijst der stukken met vermelding van welke correspondentie er is
geweest is over deze aanvraag en deze stukken zijn ook aanwezig in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief
voor de schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v. enz. enz. verder komt voor Fokkema Dote
Thijsses mede eigenaar van het geoctrooide beurtveer tusschen Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v Spaanstra
(Bowinus Jans), Kooistra (Bouwe Boukes)en Wilkes (Henderikus Harmannus)dietegen deze dienst een bezwaar
indienen ook aanwezig een reglement en Tarief voor de schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op Leeuwarden
v.v. gespecificeerd het tarief voor personen maar ook het tarief voor de goederen is gespecificeerd. Een lijst met alles
wat maar denkbaar is. Enz ook een boekje (Blauw) met dienstregeling van de schroefstoombootdienst van Spaansra B. J.
en Kooistra B.. en een foto van een schip achterop het boekje (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het
oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881) enz. jaar 1879 (45)
Zijlstra Rein Greelts Drachten Koopman en Stoomboot Ondernemer Dossier(31) + Reglement en Prijslijst (53)
Zijlstra Rein Greelts---- Fokkema Date Thijsses Beurtschipper te Dragten, Kuipers Sipke Rienks, Koopman onder Lekkum,
Hijlkema Klaas, Landbouwer onder Bergum , Zijlstra Rein Greelts Koopman te Dragten, Zijlstra Greelt Reins , Schipper te
Heerenveen, eigenaren van het vaste veer Dragten-Sneek v.v. en Dragten-Leeuwarden v.v., Onderwerp: o.a. handgeschreven
brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van voormelde dienst met hun schip genaamd “Boterschip”, wat ook in
een advertentie (4 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (10)
Zijlstra Rein Greelts te Dragten, Beurt en Veerdienst van Dragten naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).
Zijlstra Rein Meintes te Franekeradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
(4)
Zijlstra Rieke 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)
Zijlstra Riemer Pieters 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)
Zijlstra Rinnert Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zijlstra Rinze , hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Ytens enz. en heeft de functie op 28 oktober 18222 aanvaard
jaar 1822 (1)
Zijlstra Rinze bezittende de 3e rang benoemd tot Schoolonderwijzer te IJtens ook genoemd de Schoolopziener Visser H.
W. C. A. te IJsbrechtum enz. enz. jaar 1822 (1)
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Zijlstra Rinze, 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)
Zijlstra Rinze, 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)
Zijlstra Roel, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Zijlstra S. A. te Oostermeer, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Zijlstra S. B. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen
der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Zijlstra S. F. te Utrecht wordt vermeld in een document om te worden schadeloosgesteld voor twee jaren dienst welke hij
vermeent onverpligt te hebben gepresteerd enz. jaar 1841 (3)
Zijlstra S. J. te Arum 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)
Zijlstra S. S. te Heeg 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)
Zijlstra Sape, 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)
Zijlstra Sibbe 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Zijlstra Sijger Ates, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Zijlstra Sijmon Rochuis, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Zijlstra Sijmon Rochuis, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Zijlstra Sijmon Rochus, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Zijlstra Simon Jans te Arum 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)
Zijlstra Simon Rochus, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zijlstra Simon Rochus, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Zijlstra Simon Rochus, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zijlstra Sipke Reins Brander te Drachten een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen
jaar 1824 (4)
Zijlstra Sipke, Brander, kantoor te Drachten Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo
van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Zijlstra Sjoerd, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Zijlstra Sybren Jacobs wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Zijlstra Sylvester J. T. op de Nieuwe Zijlen onder Engwierum, Onderwerp: zijn Request jaar 1818 (1)
Zijlstra Symen Rogchers Gardenier, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen
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predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar
1817 (5) dossier (8)
Zijlstra Symens Rochus (de oudste) te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij
vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814
Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar
1814 (6) (Dossier 26)
Zijlstra Sytse Berends wiens schip op het eiland Urk de 13e j.l. enz. jaar 1824 (2)
Zijlstra Sytse Jans is vermeld op een staat als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Zijlstra Sytse Jans is vermeld op een staat als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Zijlstra T. E. 10 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Zijlstra T. E. 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)
Zijlstra T. E. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra T. E. te Tzummarum 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)
Zijlstra T. E. te Tzummarum taat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Zijlstra T. E. te Tzummarum 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)
Zijlstra T. E. te Tzummarum 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)
Zijlstra T. E. te Tzummarum, 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)
Zijlstra T. E. te Tzummarum, 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)
Zijlstra T. E. te Tzummarum, 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)
Zijlstra T. E. 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)
Zijlstra T. S. te Ferwerd 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)
Zijlstra T. T. te Heeg 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)
Zijlstra T. te Welsrijp, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra T. W. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief Informatien genomen betreffende het voorgevallene
in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden:
Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een
brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)
Zijlstra te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zijlstra te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
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Zijlstra 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)
Zijlstra 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)
Zijlstra 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)
Zijlstra Teunis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917
(5)
Zijlstra Theunis D. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Zijlstra Theunis D. , wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Zijlstra Theunis D. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel
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)
Zijlstra Theunis, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
Zijlstra Tjeer Zytses Ferwerd Beurtschipper Ferwerd-Leewarden-Dokkum jaar 1820
Zijlstra Tjeerd Ates 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)
Zijlstra Tjeerd Jans Eekes 316 Suburum 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)
Zijlstra Tjeerd Watses Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven
Runderbeesten in den jare 1819 en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig
hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)
Zijlstra Tjitske Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Zijlstra Tjitte Sytzes 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)
Zijlstra Trijntje Sijdzes---- Boersma H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te
kennen als en namens de Armvoogden der Stad Dockum dat bij besluit van de Koning enz. verder Tamminga Schelte is
met zijn vrouw te Anjum Vergaard en heeft aldaar enige tijd onderstand genoten in 1808 met de woon na Dockum heeft
hij van tijd tot tijd enz. Loodsma Theunis Johanis en Zijlstra Trijntje Sijdzes geboren te Anjum hebben 6 jaar te Dockum
gewoond en onderstand genoten ook in de Doodziekte van de man die voor veertien weken overleden is enz. jaar 1814 (2)
Zijlstra Trijntje Taekes, Boeredienstmeid te Tjalhuizum verzoekt vrijsteling van het door haar verbeurd…der wet op
successie wegens dat zij erfgenaam is van haar broeder Zijlstra Jacob Taekes overl. te Grouw 19-12-1823 enz. enz. jaar
1825 (2)
Zijlstra Trijntje Taekes, Boerenmeid te Tjalhuizen verzoekt kwijtschelding van de boete van f. 275.= die verbeurd is
verklaard enz. wegens het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap van haar broeder
Zijlstra Jacob Taekes te Grouw overleden de 19e december 1823 jaar 1825 (4)
Zijlstra Trijntje Teekes boerendienstmeid te Tjalhuizum betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van
haar broer Zijlstra Jacob Teekes enz. jaar 1825 (2)
Zijlstra U.?. K. te Ternaard 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)
Zijlstra W. ---- 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)
Zijlstra W. Agent van Politie te Franeker zijn benoeming als veldwachter te Menaldumadeel i.p.v. Hidma T.
veldwachter te Berlikum enz. jaar 1915 (3)
Zijlstra W. te Leeuwarden, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Veehandel II“tot het Varen en Sleepen
in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)
Zijlstra W. D---- Fierens S. Struiving J., Keuchenius…..?, Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H.,
Hansum A., Duif W. S., Elsenga R. betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen, jaar 1824 (2)
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Zijlstra W. D. betaling tractement als Sluiswachter te Molkwemmerzijl over het 3e kwartaal van fl. 17. 88 enz. jaar
1822 (2)
Zijlstra W. D. fl. 17,85 wegens Tractement als Sluiswachter te Molkwerumerzijl , hij ontvangt betaling door de
algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Zijlstra W. D. Hij wordt vermeld in een document waarover gesproken wordt van uitbetalingals Sluiswachter met
bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)
Zijlstra W. D. , De Algemeene Rekenkamer heeft aan het Departement enz. zijn declaratie wegens tractement als
Sluiswachter bij de Molkerinerzijl over het derde kwartaal van 1821 ten bedrage van enz. jaar 1821 (1)
Zijlstra W. D. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl.
enz. enz. wegens onderhoud van enz. jaar 1821 (4)
Zijlstra W. D.---- Juursema M. J. Onderwerp: Tractement als Sluiswachter bij de Munnekezijlen voor het 1e half jaar fl.
75.= en Zijlstra W. D. Tractement als Sluiswachter bij de Molkwerumerzijl voor het 1e half jaar fl. 35.70 enz. enz. jaar
1821 (2)
Zijlstra W. D. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz
enz jaar 1825 (3)
Zijlstra W. D. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 17.85 wegens tractement als Sluiswachter bij de Malk
werumerzijl enz. jaar 1822 (2)
Zijlstra W. D. Onderwerp: zijn tractement over 1821 als Sluiswachter bij de Molkwerumerzijl. Jaar 1822 (1)
Zijlstra W. D. Sluiswachter bij de Molguezumerzijl een voorlopige vereevening tractement 1e kwartaal van fl. 17.85 ook
tractement 2e kwartaal jaar 1823 (2)
Zijlstra W. D. Sluiswachter te Molkewenemerzijl, komt voor in een document door de algemene rekenkamer finaal
verevende stukken met te uitbetalen bedrag, jaar 1822 (2)
Zijlstra W. D. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de
Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Zijlstra W. D. te Dantumawoude------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de
Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en
gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)
Zijlstra W. D. Tilhumazijl Sluiswachter, jaar 1824 (4)
Zijlstra W. D. wegens tractement 4e Kwartaal van 1824 met vermelding van bedragen wordt vermeld op een document
door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8)
Zijlstra W. J. , wittekool, wortelen, rapen, zuring, selderij en uyen, 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)
Zijlstra W. J. Groenten geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis
van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer
Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag
volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4)
Zijlstra W. J. Kapitein op het Schip de Hendrina Catharina 1 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door
Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Zijlstra W. J. voor Groenten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan de
gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie
krijgt enz. jaar 1823 (13)
Zijlstra W. J. voor Groenten Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van
goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar
1823 (10)
Zijlstra W. J. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der
Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden
gedurende de maand October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)
Zijlstra W. J., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra
R., Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S.,
Zijlstra W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H.,
Woude van der J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes,
Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J.,
Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Zijlstra W. ----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
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)
Zijlstra W. S. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Zijlstra W. S. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de
eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de
jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
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Zijlstra W. 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)
Zijlstra W. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Zijlstra W.D. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer
enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Zijlstra W?. S,. 17 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)
Zijlstra Watte Annes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Watte Annes te Heeg , Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel
stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zijlstra Watte Annes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Watte Annes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Weit 38 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Zijlstra Wiebe Frankes te Uitwellingerga hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode
van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van
het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen
Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zijlstra Wierd, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (6)
Zijlstra Wijbren Berlikum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Zijlstra Wijbren Jans 308 Anjum 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)
Zijlstra Willem Ages , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van soort
land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1821 (6)
Zijlstra Willem Ages te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op 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 12-02-1789)
Zijlstra Willem Ages te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum 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 1202-1789)
Zijlstra Wybe Aukes te Abbega, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder
of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en
hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zijlstra Wybe Frankes te Uitwellingerga, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.
en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zijlstra Wybe Symons Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven
Runderbeesten in den jare 1819 en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig
hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)
Zijlstra Y. F., ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden
vergelijkend examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een
tal van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.
verder worden er genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R.
, Kluwer K. H., Donker T. , Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,
Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal
daarover. Jar 1822 (10)
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Zijlstra Yde Johannes te Buitenpost, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den
dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813
(3)
Zijlstra Ype Jans * Makkum (volgens de kolom aanmerkingen moet dit zijn Zijlstra Eeltje Pieters) 1 is zijn nummer, hij staat
vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel
Commanderende het Depot der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3 ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers enz. jaar 1841 (3)
Zijlstra Ype Ruurds, 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)
Zijlstra, K. D.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J.
Sybrandy, T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J.
Brouwers H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te
Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815 (4)
Zijnen J. A. Commies tot Ontvanger Commies Ontvanger is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten
bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)
Zijnen J. A. hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente
Lemmer als Adjudant voor den Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)
Zijnen P. J. te Vlissingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Zijnen P. J. te Vlissingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Zijnen P. J. te Vlissingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode
der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Zijp v.d. Wijtze A. , Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van
Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het
enz. over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27)
Zijp van der A. W. te Stavoren 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)
Zijp van der A. W.Stremler R. B. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief
aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn
opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat
onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar
maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot
Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen
de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)
Zijp van der Atse Wytses---- 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)
Zijp van der Sierd Wijbres 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)
Zijp van der Sierd Wijtses---- Osterhoud Anders Rollefs? hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns
en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te
Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons
verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze
verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden
wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der
Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)
Zijp van der Sierd Wytzes wonende te Warns hij is verkozen tot 1e luitenant van de Comp. Landstorm en Bayema Geele
Ottes wordt daar ook in genoemd maar dat hij een hoeveelheid stemmen heeft gehad enz. en dat de manschappen van de
dorpen Scharl en Warns een cabaal maakten en daar door zoeken te bewerken dat de officieren alle uit hun dorpen enz.
enz. ook wordt genoemd Heyes Heye Alberts verder aanwezig de lijst met namen van de stemmers (opgenomen in deze
index onder de familienaam) enz. jaar 1814 (6)
Zijp van der Wijtze Attes---- 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)
Zijp van der Wijtze Atzes---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein
Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant,
Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes, volgens de zetters van Koudum behoren zij
in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)
Zijp van der Wijtze Atzes---- Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters, Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als
gecommiteerden van den Dorpe Warns en Scharl in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verlichting over
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den jare 1812 dat hoedanig wij ons ook gedragen hadden betrekkelijk de vorderingen door de Gemeente Ontvanger van
Stavoren tegen ons gedaan enz. enz. en dat de President Burgemeester Lootsma J. A (Jacob Aukes) van Stavoren alle
pogingen in het werk steld om de execitie van het decreet van zijne Koninklijke Hoogheid van 14 juni 1814 Ten onze
koste ja zelfs ten koste van de waarheid tegen te werken enz. enz. enz. mede ondertekenaars Roodhof Jan Lammerts, Zijp
van der Wijtze Atzes, Husman Tjomme Herkes jaar 1815 (8)
Zijp van der Wytze Atzes ---- Lootsma J. A (Jacob Aukes) President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend
een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem
ter kenis gebracht dat denzelve op de 13 e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip
Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer zijnde Bruinsma Sijbrand G. te Warns enz. en
ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de
Regtbank te Sneek waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob
Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde
Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk
Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz. jaar 1814 (7)
Zijpp v.d. A. en W?. te Warns wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840
afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
Zijpp v.d. A. W. te Warns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Zijpp v.d. A. W.---- Wassenaar J. J. Schoolopziener in het 7e district in Vriesland, Zijpp v.d. A. W. , Groenhof H. G.,
Reijs A. J. H. en Zeldenrust A. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Procesverbaal
van het vergelijkend examen van Heeroma Anne, Schaapman Evert en Schoondorp Ane (voor tekst zie bij de naam in de
index) enz. jaar 1841 (8)
Zijpp v.d. Atze W. te Warns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Zijpp v.d. J. W. te Warns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Zijsling D. H. 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)
Zijsling D. H. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
Zijsling Djurre 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)
Zijsling H. J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839
ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk,
Sneek en Bolsward (17)
Zijsling H. J. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
Zijsling H. te Tjerkwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Zijsling Hans J. 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)
Zijsling J. H. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
Zijsling J. H. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Zijsling Jan H. 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)
Zijsling Jan 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)
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Zijsling R. H. 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)
Zijst v. Klaas 62 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Zijtsama K. 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)
Zijtsema Minke Zetses 164 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8 e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Zijtsema Murk Zijtse staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8 e
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)

Zijtsma 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)
Zijtsma J. 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)
Zijtsma J. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zijtsma J. H. ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk
en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar
Predikant Assen van P. ( Petrus) die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk
behoeftige Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige
Predikant Waringa A. (Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Zijtsma K. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zijtsma Klaas Daniels, 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)
Zijtsma Korn’ s S. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te
Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Zijtsma Minse Zitse 164 Hardegarijp 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)
Zijtsma O. A. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zijtsma P. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Zijtsma P. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zijtsma Tjeerd J. hij wordt voorgesteld en benoemd tot Schatter der belastingen te Workum enz. jaar 1823 (4)
Zijtsma Tjeerd Johannes---- Zijlstra D. F. de weduwe, ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge
aanslag en dat zij een hertaxatie wil door hen aangestelde Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes, enz. enz. jaar 1815 (1)
Zijtsma W. Drachten, Opzichter Provinciale Waterstaat, 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 1900 (9)
Zijtstra Sybren J. , 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)
Zijtzema Pieter Geerts Schoolonderwijzer te Marrum geeft met schuldigen eerbied te kennen enz. en verzoekt op zijn
request goedgunstig zal behagen en verder gaat het ook over het aantal leerlingen voor een lijst van de leerlingen ook blz.
41 t/m 44 enz. jaar 1813 (6)
Zijtzens Abraham heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Miedum , wordt vermeld in de Eeuwige
Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente
der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
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Zijtzes Arend, 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)
Zijtzes Bart, 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)
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)
Zijtzes Jentje---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen
de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden
zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was
het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis
van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag
kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door
het roepen van Oranje boven enz. en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt
gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort) verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A.,
Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te
drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje,
Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits
Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer
dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)
Zilder Hendrik Lieuwes te Dedgum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Zilder Hnedrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1917 (5)
Zilstra Abe Piebes Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele
Heer, De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de
Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad
tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Zilvergieter Hoogstad P. te Lochem Assessor Classikale Bestuur Gelderland 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)
Zilvergieter Hoogstad P. te Lochem Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis
van Zutphen 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)
Zilvergieter P. te Lochem 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)
Zilverschoon Abraham 97 is zijn volgnummer en Geervliet 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)
Zimmer Jan Hendriks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar
1815 (5)
Zimmerman ….? ----Barends Wijnne Scheepsmakelaar te Groningen , een Telegram waarin wordt verzocht om met het
schip “Agnes” met de schipper Zimmerman ….? De reis via Dokkumer Nieuwezyle door Friesland via Stavoren enz.
enz. jaar 1917 (2)
Zimmerman J. G. de dominee te Engwierum 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)
Zimmerman J. G. Ds. te Engwier 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)
Zimmerman Johan Bernard wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Zimmerman Johan Ludwig, geboren Hamburg 1800 , 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)
Zimmerman Ludwig * Chatam (Engeland) , Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag
weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk
korps hij diende, rang, vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
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Zimmerman Ludwig , Marinier Korps Mariniers * 18-08-1814 Chatam (Engeland) , 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)
Zimmerman W. (Wouter) te Franeker Predikant Classis van Harlingen 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)
Zimmerman W. (Wouter) te Franeker Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Zimmerman W. (Wouter) te Franeker 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)
Zimmerman W. (Wouter) te Franeker 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)
Zimmerman W. (Wouter) te Franeker, 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)
Zimmerman W. te Ouddorp, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Zimmermann Ludwig, Bremen 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)
Zimmermann Olga Elisabeth, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Zimons Gerrit heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit enig Stadsgrond aan’t Hoekster Kerkhof , wordt vermeld
in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad
der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
Zina Frederik, 338 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)
Zinderen v. J. de weduwe te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren 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)
Zinderen van Hotze te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Zinderen van R. U. hij is op zijn verzoek ontslagen als Deurwaarder executeur van Heerenveen en er is besloten om in
ezelfde functie te benoemen Glastra Wieger Ziezes enz. jaar 1814 (1)
Zinderen van Rindert----- Elias Grietje weduwe van , Zinderen Rindert van , Commies te Gorredijk ontvangt een
pensioen jaar 1824 (4)
Zinger Jelle Freerks Houtschipper jaar 1820
Zingstra Binne Tammes van beroep Landbouwer te Nieuwehorne het betreft een document wat gaat over het bevel om
zijn paard wat de ziekte van ongeneeslijke kwade droes heeft te doden enz. jaar 1839 (3)
Zinkingkoorts----Lijst ca 80 namen van lijders aan de Zinkingskoorts in Holwerd, Ternaard en het Armenhuis van
Holwerd jaar 1823 (20)

Zinnegieter Johannes, Kousen Fabriek, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle
mogelijke middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Zinnema (Sinnema?) Oebele Keimpes Koopman onder Ternaard wonende . Een verklaring dat hij Gisteravond op 31
December 1813 heeft teruggebracht het paard welke ingevolge van de wet enz. enz. jaar 1814 (1)
Zinnema Renze A., 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)
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Zippel Johannes Frederik Geb. Rustenburg (Za), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Kanonnier 17-3-1836
Overleden te Menado (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)
Zirikstra Hessel Bennes 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)
Zirschky v. C. wegens leverantie van de Amsterdamsche Courant, hij staat op het volgende document: With de J. M.
Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Zirschky v. C. wegens leverantie van den Koninklijke Courant hij staat op het volgende document: With de J. M.
Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Zirskij Hendrik, 598 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)
Zitsema Minze Sitze 160 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de
Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Zitter de Jan Baptiste geb. 05-03-1789 Elseghem, 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)
Zitzelmaier Michaël * 01-05-1798 Lansluit in Beijeren, Fuseler 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 vreemd particulier schip de Zeeuw
in1835 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)
Zluijs (Sluijs?) van der Sipke Dirks , 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)
Zmeij van H. , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Zocoinen??(Zoonen, Zaanen??) Jan , 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
1899 (2)
Zocoinen??(Zoonen, Zaanen??) Jan , 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
1898 (2)
Zoedema R. W. , 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. 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. 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. de schout jaar 1814 (6) dossier(11)
Zoen….? Harlingen Schip de Zeemeeuw 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)
Zoete Cornelis B. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van
de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op
een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de
kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale
dossier/lijst (31)
Zoete Corns. B. nr. 117 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)
Zoete Klaas Jacobs hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 70 wegens gedane diensten als schipper ten dienste
van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
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Zoeteman Bastiaan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid
Holland jaar 1819 (4)
Zoeten Jan Jans te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Zoeten Klaas Jans te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Zoeten Roelof Jans te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Zoeter Lena, 203 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)
Zoetevent Albert Klazes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Zoetevent Jacob staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr.
Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Zoetevent Klaas Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Zoetevent Klaas staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr.
Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Zoetholt Gerrit Hendrik , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 25-03-1807 Abcoude , hij wordt vermeld op
een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals
o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Zoethout Age * 27-06-1885 Heeg Veldwachter, jaar 1920 (3)
Zoethout Antonius * Sprang oud 38 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Zoethout Gerlof Hylke vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 3e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Zoethout Gerlof Hylkes te Sneek 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)
Zoethout H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn
geschat geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Zoethout Haye Hayes de weduwe te Ypekolsga , Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de
besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar
1822 enz. enz. en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zoethout Haye M Korenmolenaar te Ypecolsga, jaar 1841 (1)
Zoethout Hylke Jelles, Sjouwerman te Sneek hij is mishandeld door Tjarks Pieter Ulbes, 19 jaar, (Smidsknecht te Sneek)
, Groenhout Boeij Ypes,18 jaar, (popmaker te Sneek) Molen van der, Franciscus Bavius, 20 jaar (timmermansknecht te
Sneek) Onderwerp; een vonnis van de rechtbank te Sneek wegens mishandeling een gevangenisstraf van 1 maand en
een boete van 8 nederlandse guldens en de kosten van 4 nederlandse guldens en 4 cent. Jaar 1824 (3)
Zoethout Jan Ages 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)
Zoethout Jelle Hayes de weduwe, 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)
Zoethout Jelle, 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)
Zoethout Jelle, 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)
Zoethout Jelle, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
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Zoethout Jelle, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917
(5)
Zoethout Jelles, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Zoethout Joh.’s 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)
Zoethout Jurjen,----- 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)
Zoethout M. Hayes te Woudsend 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)
Zoethout Marten Jurjens---- Knossen Neeltje huisvrouw van Zoethout Marten Jurjens te Jutrijp 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)
Zoethout Marten Jurjens te Jutrijp hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Zoethout Marten Jurjens te Jutrijp, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.
en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Zoethout Michiel Ages Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Zoethout Michiel Ages , 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)
Zoethout Michiel 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)
Zoethout Michiel 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)
Zoethout Migchiel Hayes---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oranje boven te
roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met
woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des
voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen
kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te
halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer
uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz. en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder
veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort) verder worden genoemd Wytzes
Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid
van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits
Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder
genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het
komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)
Zoethout Reinder 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
Zoethout W. R. te Nijland 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)
Zok Johannis 251 is zijn volgnummer en Dordrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Zol?hums Willem, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)
Zoll Gozewijn Hendrik staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
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Zoltkamp (Zoutkamp)----- Groningen, Aanbesteding met bestek en conditieen waarnaar zal worden aanbesteed, van de
Zeeweringen van de Provincie Groningen, ten Zuidoosten van Delfzijl. Het Reitdiep en te Zoltkamp (Zoutkamp) jaar
1824 (56)
Zomer Auke wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Zomer J. Burgemeester van de Stad Steenwijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en bericht dat
Bock de Steven woonachtig te Steenwijk heeft doen aanzeggen zich met en benevens de persoon voor hem als
plaatsvervager in de Fransche enz. jaar 1815 (1)
Zomer J. 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)
Zomer Jan Oepkes en Postma Lammertje zijn op advies van de Medicus en met toestemming van de Officer bij de
Regtbank van Leeuwarden uit de gevangenis aldaar vertrokken en is eerstgemelde naar het huis van zijn ouders alhier
gegaan en de laatste naar haar familie te Bolsward vertrokken verder zijn Correctioneel gevonnisd Gorrels Tjitske
wonende te Leeuwarden welke dan ook door haar man Barrabaij Frans uit het correctie huis is afgehaald enz. jaar 1814
(1)
Zomerdijk Jan Douwes 429 Leek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841
(7)
Zomerdijk Jan, 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)
Zomerdijk Meyer staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Zomers Jan, 73 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)
Zomers Johannes, 604 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)
Zomertijd het instellen daarvan per wet van 27 april 1916, tussen 11 en 12 volgens den Middelbare Zonnetyd van
Amsterdam jaar 1916 (10)
Zomerveld Joh.’s 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)
Zomerveld John. 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)
Zomerveld John. 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)
Zomerweg----- Waterschap “ de Zomerweg” de voorzitter Veen v.d. K. G. en de secretaris Krol H. J. verzoekt vergunning
tot het bestraten van een berm in een handgeschreven brief met hun handtekening, perceel kadastraal bekend te
Hardegarijp sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden
jaar 1916 (10)
Zon Jacob Isaac te Leeuwarden, 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)
Zon Jacob Isaak, 769 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)
Zondergeld Arend echtgenoot van Schimmel Catharina met 3 kinderen, Komt voor op een document (blz.1) der
buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen
onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Zondergeld Lenze, 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)
Zonderkop Beerend---- Zonderkop Roelofje Beerends * dec. 1794 Langezwaag dochter van Zonderkop Beerend en
Hilberts Froukje, Oude Haske is haar domicilie van onderstand nu zij als Colonist is opgezonden naar Ommerschans, ook
aanwizig een Signalement en inligtingen staat van haar, de vader is overleden en de moeder in het Armhuis te Joure enz.
jaar 1840 (4)
Zonderkop E. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
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Zonderkop Roelofje Beerends * dec. 1794 Langezwaag dochter van Zonderkop Beerend en Hilberts Froukje, Oude Haske
is haar domicilie van onderstand nu zij als Colonist is opgezonden naar Ommerschans, ook aanwizig een Signalement en
inligtingen staat van haar, de vader is overleden en de moeder in het Armhuis te Joure enz. jaar 1840 (4)
Zonderkop Roelofje Beerends Haskerland is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings
kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld
in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar
1841 (7)
Zonderkop Roelofje Berends Sneek is de plaats van waar opgezonden en Haskerland 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)
Zonderland P. A. te Lutkewierum 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)
Zonderman Clement 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)
Zondervan T. B. te Menaldum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zondervan Aize S. , 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)
Zondervan Albert 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)
Zondervan Andries Mantgum Veldwachter te Baarderadeel, jaar 1918 (5)
Zondervan Herbe Hobbe Boyes? 210 Herbaum (Herbaijum) 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)
Zondervan Hieltje Ypes, 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 )
Zondervan Hijltje Ypes, 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)
Zondervan IJpe Piebes te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30
November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Zondervan J. ------Veerman Jan Thomassen te Volendam Gezagvoerder en eigenaar van het verongelukte schip de
Jonge Jan Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip (een aanvaring met de Tjalk Geziena van Oldeboorn
met schipper Zondervan J. met alle gegevens van het schip, de lading, zijn beide zoons en zijn broer Veerman Cornelis
Thomassen zijn omgekomen enz. , jaar 1879 (5)
Zondervan J. K. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zondervan Jan Hayes, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn op Gorredijk, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Zondervan Jan Hayes, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn 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 1856 (8)
Zondervan Jan Hayes, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn op 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 1857 (8)
Zondervan Jan---- Zondervan Lieuwe Jans, hij is een Deserteur en er is een uittreksel uit het stamboek waaruit blijkt dat
hij o.a. zoon is van Zondervan Jan en Sjoerds Antje geboren 1 Juli 1796 enz. totaal 9 kolommen informatie wat hij
allemaal gedaan heeft enz. jaar 1814 (3)
Zondervan Kornelis K. en Samel Teunis Kl. Het betreft de oninbaarheid van de twee posten op de Personele Belastingen
door den gewezen Deurwaarder Groot de A. die heeft gefungeerd in de dienst van 1837 en 1838 enz. jaar 1839 (3)
Zondervan Lieuwe Jans, hij is een Deserteur en er is een uittreksel uit het stamboek waaruit blijkt dat hij o.a. zoon is van
Zondervan Jan en Sjoerds Antje geboren 1 Juli 1796 enz. totaal 9 kolommen informatie wat hij allemaal gedaan heeft enz.
jaar 1814 (3)
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Zondervan Lodewijk Pieters, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid,
door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Zondervan Marijke Andries Op het Schip Schippersche Potschip, jaar 1837
Zondervan Meinse Hanses---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie
No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
Fuselier zonder rang Zondervan Meinse Hanses geboren te St. Nikolsga laatst gewoond te Ackrum en Gorter Tjerk
Sietses geboren te Joure en aldaar wonende door den Krijgsraad ten velde voor den tijd van 10 jaar enz. jaar 1815 (1)
Zondervan Nijs Teekes te Oosterbierum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor
den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Zondervan P. L. te Offingawier 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)
Zondervan S. A. St. Jacobaparochie Schipper, jaar 1837
Zondervan Sjoerd, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918
Zondervan Sjoerd,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(5)
Zondervan T. B. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Zondervan T. B. te Menaldum 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)
Zondervan T. B. te Menaldum 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)
Zondervan T. B. te Menaldum 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)
Zondervan T. B. te Menaldum 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)
Zondervan T. B. 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)
Zondervan Tabe J., 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)
Zondervan Tabe S. 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)
Zondervan Tabe Ypes, 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 )
Zondervan Tabe Yppes, 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)
Zondervan W. , 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)
Zondervan Willem ---- 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)
Zondervan Willem hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 20 wegens schadevergoeding van een paard ten
dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Zong de B. S. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
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(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz.
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zonneneed Anne M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Zonnenga Andries Hendriks---- Durks Hinke weduwe van Zonnenga Andries Hendriks zonder beroep wonende te
Leeuwarden 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)
Zonneveld A. A. 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)
Zonneveld A. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Zonneveld Anne M. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Zonneveld 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)
Zonstra Falke benoemd voor de Stad Bolsward 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)
Zontes Sytse, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)
Zoodjes H. te Marssum 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)
Zoodsma Grietje Ruurts, 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)
Zoodsma Grietje Ruurts, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school
zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Zoodsma Grietje Ruurts, 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)
Zoodsma Janke Pieters, 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)
Zoodsma Janke Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Zoodsma Janke Pieters, 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)
Zoodsma Jelle Hendriks, 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)
Zoodsma Jelle Hnedriks, 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)
Zoodsma Klaas 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 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Zoolstra Jantje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Zoolstra Klaas Douwes, 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)
Zoomen van ?? Jan, 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)
Zoon Akke, 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)
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Zoon Foekerd Feijes 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)
Zoon Teunis , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 17-05-1795 Koog aan de Zaan, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals
o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Zootjes Dubbelt , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Zootjes Dubbelt, 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)
Zootjes Dubbelt, 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)
Zoppij de Peter geb. 27-04-1800St. Victorie, 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)
Zorgdrager Andries P. (is getrouwd voor het besluit enz.) 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)
Zorgdrager J. te Almenum 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)
Zorgdrager P. C. Kapitein op de Gebroeders, jaar 1838

Zorgdrager P. Harlingen Kapitein op de Anna Sophia komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)
Zorgdrager Pieter Kapitein op de Gebroeders, jaar 1837
Zorn F. L., R.K. Pastoor op de Joure een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij mededeeld het
tractement van fl. 200.= heeft ontvangen enz. jaar 1819 (1)
Zorn J. L. hij is R.C. Pastoor te Heeg en Schuurmans J. hij is R.C. Pastoor te Joure Onderwerp; 2 mandaten ter betaling
van voor de eerste het 2e en 3e kwartaal 1818 en de laatste 1e kwartaal 1819 (1)
Zorn J. L. Pastoor te Heeg ontvangt zijn tractement over het 1e kwartaal en Schuurmans J. Pastoor op de Joure over het
4e kwartaal met bedragen enz. enz. jaar 1819 (1)
Zorn J. L. Pastoor te Heeg ontvangt zijn tractement over het 4e kwartaal enz. enz. jaar 1819 (1)
Zorn J. L. Pastoor te Heeg, Onderwerp; een handgeschreven brief met zijn handtekening betrefende een ordonnantie van
fl. 115 enz. enz. jaar 1819 (1)
Zorn J. L. R. C. Pastoor te Warga Onderwerp; een request ter bekoming van een jaarlijks pensioen tot schadeloosstelling
voor het verlies zijner te Venlo gelegen familiegoederen in welke een enz. enz. jaar 1825 (2)
Zorn J. L.---- Swildens wijlen Pastoor de erven van te Woudsend verzoeken zijn papieren aan hun gemachtgde Zorn J. L.
Pastoor te Heeg toe te zenden enz. jaar 1819 (1)
Zorn J. S. te Bladel, 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)
Zorn J. S. te Valkenswaard, 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
Zorn Joh’s Leon, 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)
Zorn Joh’s Leon. R. C. Pastoor 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)
Zorn Johannes Leonardus geboren te Venlo nu R.C. Pastoor te Warga het betreft zijn rekwest strekkende om een jaarlijks
pensioen te bekomen tot schadeloosstelling van het verlies zijner te Venlo gelegen familiegoederen door den Franschen
overigheid zijn ontnomen jaar 1821 (3)
Zorn Johannes Leonardus R.K. Pastoor te Heeg , hij verzoekt in eenn handgeschreven brief met zijn handtekening om
verhoging van zijn toelage en vermeld dat hij in de jare 1798 te Venlo de eed door de Fransen gevraagd heeft geweigerd
te ondertekenen wat tot gevolg had dat hij moest vluchten en zijn goederen achter heeft gelaten en moest omzwerven tot
hij in 1806 tot pastoor in Heeg enz. enz. enz. jaar 1819 (4)
Zorn Johannes Leonardus R.K. Pastoor te Heeg , hij verzoekt in eenn handgeschreven brief met zijn handtekening om
verhoging van zijn toelage en vermeld dat hij in de jare 1798 te Venlo de eed door de Fransen gevraagd heeft geweigerd

7977

158-6, 38
14-02-1837

6851

9 -A
11-08-1824

3573

1042
18-03-1852
28-03-1883

5978
9725

Deel 2
05-07-1882

9725

Deel 2
09-08-1880

8103

105, 769/25
06-08-1838
286, 299/16
26-03-1838
1245-8b
21-30
07-12-1839

8079
8225

6864
6101

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

8350

184-11, 9
19-02-1841

6395

506
21-05-1815
183-18, 1
22-02-1841

8350

8350
6863

6242
9725

183-17
22-02-1841
14-A
23-12-1824
124-8
19-02-1814
Deel 2
12-09-1882

8375

708-5_6a
20-07-1841

6862

8-A
18-12-1824
55-A
13-01-1825
Deel 2
10-11-1882

6864
9725

8285

615-2, 6-3
19-06-1840

6027

706
10-10-1817

6047

435
29-06-1819

te ondertekenen wat tot gevolg had dat hij moest vluchten en zijn goederen achter heeft gelaten en moest omzwerven tot
hij in 1806 tot pastoor in Heeg enz. enz. enz. jaar 1819 (4)
Zoudsma Pieter Frederiks te Westdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente
en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid,
door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Zoutkamp (Zoltkamp)----- Groningen, Aanbesteding met bestek en conditieen waarnaar zal worden aanbesteed, van de
Zeeweringen van de Provincie Groningen, ten Zuidoosten van Delfzijl. Het Reitdiep en te Zoltkamp (Zoutkamp) jaar
1824 (56)
Zoutkamp Onderwerp: De plaats Zoutkamp, jaar 1852
Zoutkamp, Urk De Ramp van 1883 Krantenknipsels Nieuwe Rotterdamsche Courant, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883 (dossier)
Zoutkamp. Harlingen Kapitein op de Nooitgedacht komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Zoutman ….? Ameland Kapitein op de Bato komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1880 (2)
Zoutman ….? Kapitein, jaar 1838
Zoutman E.R. Kapitein op de Geertruida Hendrika, jaar 1838
Zoutman Eibertje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50
in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Zoutman F. , aardappelen, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen te Leeuwarden
gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Zoutman F. Aardappelen ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan de
gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie
krijgt enz. jaar 1823 (13)
Zoutman Reen Aukes 54 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)
Zoveele Jan Sierds 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)
Zovele S. J. 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 omdat hij heeft vernomen dat Pel H. K. naar Langezwaag is vertrokken enz. jaar 1841
(4)
Zovele Sierd Jans wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post
van Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (3)
Zowijn Siemon , Boendermaker te Leeuwarden De gouveneur van Friesland gelezende hebbende het request van hem en
enz. tevens een handgeschreven brief met zijn handtekening van hem, hij tekent met ZoweijnOnderwerp het eigendom
van een tuin jaar 1824 (5)
Zuba Rinse Sybrands hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60 wegens gedane diensten als schipper ten
dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Zubli ….? Harlingen Kapitein op de Rotterdam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Zubli P. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A.
M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Zubli Paulus onderwerp; Vreemde diensten hij ontvangt fl. 21.- uit een fonds jaar 1824 (3)
Zubli Paulus, Ontvanger te Vrouwenparochie hij krijgt een certificaat wegens voldoening der Nationale Militie jaar 1825
(2)
Zubli….? Harlingen Kapitein op de Zaandam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Zublie P. te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
Zuckerbecker B. J. ---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars
van het Kofschip de Goede Hoop met als kapitein Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op
de gronden van Ameland gestrand enz. betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus
Johannes en Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd, Polet Jan Jz. , Dijkmans
Jb. Notaris en Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J. jaar 1817 (7)
Zuid Braband, Een gedetailleerde en Adstructieve staat behoorende bij de raming van kosten voor het departement van
Binnenlandsche zaken in 1820 kosten voor de provinciale besturen jaar 1819 (8)
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Zuid West Friesland ---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz. en met een
mooie plattegrond van de waterwegen in Zuid West Friesland enz. (21)
Zuid…..? B. G. de weduwe te Grouw, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zuidbroek, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Zuidema A. de weduwe te Kollum Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Zuidema A. de weduwe te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt
vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6
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)
Zuidema A. L. de weduwe te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt
vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6
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)
Zuidema A. te Niawier, 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)
Zuidema Aaltje B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zuidema Albert Hendriks---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare
huize op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus
Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz. van een Huizinge, Schuure, Hovinge
met bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga
Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe
Pieters enz. jaar 1817 (9)
Zuidema Albert Lammerts de weduwe van beroep Logementhoudster in de Roskam te Kollum bij haar worden de
contracten afgesloten van>>> de hoogs biedende voor de perceelen van de de pacht van het Verlaat , Tolhek en boom
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 1838-1843
dossier (59)
Zuidema Albertus te Grouw, Beurt en Veerdienst van Grouw 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 1857 (8).
Zuidema B. P. hij tekent als Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als crediteur op de Staat
en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Zuidema Cornelis, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Zuidema de weduwe te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de
Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Zuidema de weduwe te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland
en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten
met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met
de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Zuidema de weduwe te Kollum, Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zuidema Douwe Alles 15 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)
Zuidema E. H. Kantoorbediende bij de ontvanger te Knijpe hij wordt gemachtigd om te tekenen omdat hij de vereiste
bekwaamheden bezit enz. jaar 1841 (1)
Zuidema H. D. , 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)
Zuidema H. E. te Nijega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Zuidema H. E. te Nijega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Zuidema H. E. te Nijega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Zuidema J. H. Surhuisterveen Open Vaartuig, jaar 1837

Zuidema J. 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)
Zuidema Jan Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Zuidema Jan Jans van beroep Beurtschipper 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)
Zuidema Jan Popkes---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van
scheiding gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld
onder hun zes nagelaten kinderen Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje
Reinders, Zuidema Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende
have f. 3200.= enz. er wordt precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Zuidema Jan Popkes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Jan Popkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Zuidema Jan Popkes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Zuidema Jan Popkes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Jentje van beroep Schipper 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)
Zuidema Jochum Jentjes te Grouw , Beurt en Veerdienst van Grouw 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 1862 (8) (reeds een concessie op 24-02-1756 )
Zuidema Jochum Koopman 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)
Zuidema Karst Willem 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)
Zuidema Luitje, 721 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)
Zuidema N. 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)
Zuidema P. W. hij ondertekend namens de Gemeente Surhuisum navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts,
Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier
Roeden en tot aan de sloot ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)
Zuidema P. W., ---- Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes (een gering
dagwerker en zwaar gebroken, oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de Landmilitie
de welke verzoekt op grond van bijgaand bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene Wybrens
wiens ouders, familie of vrienden zich acht malen bij mij hebben vervoegd met allerlei soorten van getuigschriften
waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van zijn ouders onontbeerlijk is het bijgaande bewijs is getekend door de getuigen
lid van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P. W., Bouma W. N., Postma O. O., Terpstra J. Y (naste burman)
Veenstra G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz. Jaar 1814 (4)
Zuidema Petrus Predikant te Roswinkel onder Coevorden, hij is beroepen te te Drogeham en Harkema. Jaar 1821 (1)
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Zuidema Popke Willems , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Surhuisterveen in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van scheiding gepasseerd voor den
Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld onder hun zes nagelaten kinderen
Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje Reinders, Zuidema Romkje
Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende have f. 3200.= enz. er wordt
precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Zuidema Popke Willems en Sietske S. Luinstra, akte van scheiding en deeling van hun nalatenschappen de verdeling
bedraagd f. 45000.= waar toe vijf kinderen en 1 kind van kind geregtigd was enz. een overzicht van het bedrag staat ook
in het document enz.jaar 1841 (6))
Zuidema Popke Willems te Surhuizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Zuidema Romkje Poppes---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van
scheiding gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld
onder hun zes nagelaten kinderen Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje
Reinders, Zuidema Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende
have f. 3200.= enz. er wordt precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Zuidema S. 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)
Zuidema S. 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)
Zuidema S. 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)
Zuidema Sietske gehuwd met Dijkstra Kornelis, 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)
Zuidema Simon Popkes---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van
scheiding gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld
onder hun zes nagelaten kinderen Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje
Reinders, Zuidema Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende
have f. 3200.= enz. er wordt precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Zuidema Sjoerd J., 169 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)
Zuidema Sjoerd te Minnertsga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia
M. Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Zuidema Sjoerd, 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)
Zuidema te Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in
een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 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)
Zuidema Trijntje Kornelis, 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)
Zuidema Trijntje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (10)
Zuidema W. J. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Zuidema W. P.---- Veenstra Baukje de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Zuidema W. P.---- Veenstra Baukje de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1868 (3) dossier (9)
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Zuidema W. P.---- Veenstra Baukje de weduwe, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Zuidema W. P.---- Veenstra Baukje weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Zuidema W. P.---- Veenstra Baukje weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1868 (3) dossier (9)
Zuidema W. P.---- Veenstra Baukje weduwe van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes de erven, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes de erven, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes de erven, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van
scheiding gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld
onder hun zes nagelaten kinderenba Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes
Aaltje Reinders, Zuidema Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.=
levende have f. 3200.= enz. er wordt precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Willem Popkes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Zuidema Wytske Poppes---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van
scheiding gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld
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onder hun zes nagelaten kinderen Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje
Reinders, Zuidema Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende
have f. 3200.= enz. er wordt precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Zuidema Wytze S., 288 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)
Zuiden Blanksma Pieter---- Olingius Hette Petrus van beroep kooltjer te Arum, hij krijgt een deurwaarder aan de deur
wegens een schuld van fl. 26,24 aan de belastng over zijn bouwland grenzend te Oosten, Houtsma Evert Ottes en ten
Zuiden Blanksma Pieter en ten Westen de kerk te Arum en ten Noorden de erven Eeringa Scholte Hommes links enz.
enz. jaar 1820 (1)
Zuiden van Dirk 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Zuiden van Dirk Marten 250 Kollum 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)
Zuiden van Philip, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Zuiden van Philip,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Zuiden van Sjoerd M. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending
van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor
Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zuiderbaan & zoon de weduwe te Idaarderadeel uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Zuiderbaan ….? de weduwe te Grouw is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem 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)
Zuiderbaan B. de weduwe te Grouw, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de
maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zuiderbaan B. G. de weduwe te Grouw staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zuiderbaan B. G. de weduwe te Grouw wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Zuiderbaan B. G. te Grouw als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Zuiderbaan B. G. te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend
Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Zuiderbaan B. G. te Grouw staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius
Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in
de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Zuiderbaan Binnert G. Tapper 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)
Zuiderbaan Binnert Gerbens de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de
Gemeente Grouw die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer
en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Zuiderbaan de weduwe te Grouw Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Zuiderbaan de weduwe te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6
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kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840
(6)
Zuiderbaan Douwe A., 132 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)
Zuiderbaan Gerben B. 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)
Zuiderbaan S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij
alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat
zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Zuiderbaan Sipke G. Leerlooyer 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)
Zuiderbaan Sipke G. van beroep Koopman en Leerlooyer 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)
Zuiderbaan T. B. Idaarderadeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een
door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein
Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal
paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten
herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Zuiderbaan Tjalke 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)
Zuiderbaan Tjalke Rinnerts---- Goithals Ch. 2 de Colonel President van de Raad van Administratie der 8e afd. Infanterie
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zuiderbaan Tjalke Rinnerts en
Maurits Sijtze Haijes tot date de gelden hunne contracten eerstgemelde met Froezel….? en laatsgemelde met Rinsma Jan nog
niet bij ons hebben gestort enz. jaar 1817 (1)
Zuiderdorp Cornelis, onderwerp: gaat over aangespoeld goederen jaar 1818 (2)
Zuiderhof Jisk Douwes te Idaarderadeel 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)
Zuiderhoff Douwe A. 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)
Zuiderhoofd,---- Stavoren , een aanbesteding voor het plaatsen van het IJzeren lichtopstand bij de Noorderzeedijk en
IJzeren lichtopstand op het Zuiderhoofd, en het afbreken van de oude houten lichtopstanden, Bestek en tekeningen
aanwezig ) jaar 1883 (30)
Zuiderhout P. nr. 9 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in
de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839
alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Zuiderma Abraham Sytzes Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen
predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar
1817 (5) dossier (8)
Zuiderma Ulbe Sijtze, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Zuiderma Ulbe Sijtze, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Zuiderman J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Zuidermeer---- Stavorensche Zuidermeer; Onderwerp dat de eigenaresse (Popke Dionisius Domna weduwe van Brunger
Petrus ) van het drooggemaakte Stavorensche Zuidermeer nog 12 jaar vrijdom van grondlasten heeft enz. enz. ook gaat
het over het eeuwig durende vrijdommen jaar 1819 (5)
Zuidersma Abraham Sytzes-------- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses
Suderma) Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden de weduwe en kinderen van
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Clases Jan maar dat zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases zig van meet af
aan te Gerkesklooster zig heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft
verwekt enz. verder een verklaringe ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp
gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een
verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma
R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis
A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft
gewoond jaar 1814 (6)
Zuidersma Bendert Jeens onder Surhuizum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen
betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3)
(dossier 5)
Zuidersma Bendert Jeens onder Surhuizum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen
betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3)
(dossier 5)
Zuidersma de weduwe te Augustinusga Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel
de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Zuidersma H. F. te Twijzel, 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)
Zuidersma H. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zuidersma H. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Zuidersma H. 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)
Zuidersma H. 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)
Zuidersma H. J. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Zuidersma IJ. S. 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)
Zuidersma J. F. te Twijzel, 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)
Zuidersma Jacob Zijtzes, de Diaconen der hervormde gemeente van Augustinusga schrijven dat zij voornormde mede in
alimentatie hebben enz. en zijn broeder Zuidersma Ubele (Oeble) Zijtzes wonende te Augustinusga enz. dat
eerstgenoemde op vele tijden is zinloos quaadaardig met vallende ziektens is beladen en hem s’nachts altijd op zijn bed
moet kluisteren enz. zodat Zuidersma Ubele Zijtzes de enigste is die hem kan onderhouden moet deze uit den dienst
worden ontslagen enz. deze brief is getekend door De Diaconen Suderma van U.?. , Heekstra W. F., Baven T. en
Snethlage J. W. Praeses S. jaar 1814 (4)
Zuidersma Joeke Arjens 14 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)
Zuidersma S. G. 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)
Zuidersma Ubele Zijtzes---- Zuidersma Jacob Zijtzes, de Diaconen der hervormde gemeente van Augustinusga schrijven
dat zij voornormde mede in alimentatie hebben enz. en zijn broeder Zuidersma Ubele (Oeble) Zijtzes wonende te
Augustinusga enz. dat eerstgenoemde op vele tijden is zinloos quaadaardig met vallende ziektens is beladen en hem
s’nachts altijd op zijn bed moet kluisteren enz. zodat Zuidersma Ubele Zijtzes de enigste is die hem kan onderhouden
moet deze uit den dienst worden ontslagen enz. deze brief is getekend door De Diaconen Suderma van U.?. , Heekstra
W. F., Baven T. en Snethlage J. W. Praeses S. jaar 1814 (4)
Zuidersma W. S., 5 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, 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 ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Zuidersma Willem Popkes---- Heide van der Geert Auwerts van beroep Landbouwer wonende te Gerkesklooster hij is de
hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met
als borg Wal van der Tjerk Lammerts en Zuidersma Willem Popkes aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij
inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum
naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn
hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)
Zuiderveld ….? de erven van 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)
Zuiderveld de erven 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)
Zuiderveld Johannes Jans, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
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Zuiderveld W. R.---- Bere de Arent Julianus Carel hij wordt samen met Hornstra Albert Klases benoemd tot Zetter der
Belastingen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ter vervulling van de opengevallen plaatsen door
bekomen ontslag van Schaper Durk Lykles en Zuiderveld W. R. enz. jaar 1816 (1)
Zuiderveld Walter Reins---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein
Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant,
Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes, volgens de zetters van Koudum behoren zij
in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)
Zuiderveld Walter Reins ----Schaper Durk Lykles lid der Grietenye raad van Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde
voor de volgende jaren tot zetter in deezen deele benoemd heeft ten kennen gegeven dat hij ook zetter in Gaasterland is
benoemd en verzoekt ontslagen te worden, Zuiderveld Walter Reins te Elahuizen heeft zich ten dien fine bij Missive d.d.
9 oktober aan de gewezen Schout gewend enz. enz. jaar 1816 (1)
Zuiderveld WalterR. te Elahuizen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant
Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Zuiderveld Willem * Ryperkerk Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1919
(3)
Zuiderveld Willem , van beroep Politiedienaar 3e Klasse te Leeuwarden, zijn benoeming tot onbezoldigd Veldwachter
enz. jaar 1919 (1)
Zuiderveld Willem te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de
Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1919 (1)
Zuidervelt Gosse, 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)
Zuiderwerf Aaltje Douwes Weduwe van Jacobs Sipke 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)
Zuiderzee de Marine van---- Marine over het hele rijk; Onderwerp Bestek en voorwaarden d.d. 12 september 1821 zal
de aanbesteding plaats vinden van vers Brood, vers Vlees voor de Equipagien van zijne majesteits schepen, waarin ook
duidelijk de hoeveelheden in gewicht zijnn vermeld enz. enz. jaar 1821 (11)
Zuidhof Hendrikje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Zuidhoff Hendrika Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Zuidhoff Hendrikje 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 288
Zuidhoff Hendrikje, 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)
Zuid-Holland---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen van den
minister van financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland
zonder Limburg jaar 1818 (3) hele dossier (8)
Zuidma J. B.Hij wordt vermeld in een document van de Schout van Holwert aan de Gouveneur van Vriesland over de
Dienst van 1813 hij ontvangt geld voor geleverde diensten en wel enz. enz. voor fl. enz. jaar 1814 (2)
Zuidmulder de weduwe te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden 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)
Zuidmuller de weduwe te Rotterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W.
Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Zuidpolder (Zuiderpolder) te Assendelft, Onderwerp: Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en
Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te Assendelft verleend en Gearresterd
enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Zuidstra A. H. Kastelein te Suameer hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer onderwerp; bewijs van
een een niet bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz. enz. enz. jaar 1819 (17)
Zuidstra A. K. te Goenga 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)
Zuidstra A. K. te Goinga 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)
Zuidstra B. K. 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)
Zuidstra Klaas 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)
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Zuidstra Klaas R. te Sybrandaburen ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rauwerd in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Zuidstra Klaas Rientses Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Zuidstra Klaas Rientzes te Sijbrandaburen, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (2)
Zuidstra Klaas Rientzes 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)
Zuidstra Klaas Rientzes te Sijbrandaburen 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)
Zuidstra Klaas Rientzes, 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)
Zuidstra Lijsbert A., 323 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)
Zuidstra Lijsbert 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)
Zuidstra Lijsbert 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)
Zuidstra Lijsbet A., 36 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)
Zuidveld Jarig Wouters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Zuidwijk Gerrit 183 is zijn volgnummer en Schiedam 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)
Zuierveld Waler R. die tijdens de periode van besmettelijke ziekten Runderbeesten verloren is, jaar 1822 (2)
Zuierveld Walter Reijns, Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Ymes
Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G.,
Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes , Swart Johannes Klaases, Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter
Reijns, Wal van der Dirk Johannes, Koe de Age Harings, Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den
A. M. , Kampe Dirk, Groot de S. R. alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum hoe zij van hunne Maire
Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz. en zij daartegen bezwaar
moeten indienen enz. enz. opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz. tevens een staat van uitgaven der
genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof Brugt G. , Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients , Piers
Jan, Stoffelsma Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz. enz. jaar 1814 (7)
Zuijdmulder Chriztiaan Hermanus, dragonder regiment ligte dragonders no. 5 * 26-12-1819 Rotterdam, 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)
Zuijlekom & Levert te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)
Burgemeester van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van
uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Zuijlekom & Levert te Amsterdam, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Sneek als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zuijlekom & Levert van te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zuijlekom en Levert te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zuijlekom van & Levert te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Zuijlekom van & Levert te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
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Zuijlen van Anne, Handgeschreven brief van de Houder van een Aanwijzingskantoor te Leeuwarden Anne van Zuijlen,
jaar 1840
Zuijlen van Nijevelt van, Colonel 2e Divisie Generaale Staf 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)
Zuijlen vom Willem, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter
te Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Zuil Meine Jans te Ooststellingwerf 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)
Zuilekom & Co. Levert te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten
van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van
alle gemeenten van Friesland (123)
Zuilekom & Co. Levert te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Zuilekom & Levert van, te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zuilekom van & Comp. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat
van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Zuilekom van & Levert te Amsterdam 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)
Zuilekom van & Levert te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat
van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad
Bolsward in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie
het is verzonden enz. jaar 1840 (5)
Zuilekom van 1e Luitenant bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende
document>>>Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren?
Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of
Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Zuilelom van & Levert te Amsterdam, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als leverancier van Dranken in
de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zuilen P. Kapitein op de Sleepboot Hans, jaar 1917
Zuilen van Anne, 295 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)
Zuilen van Gerrit 265 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)
Zuilen van Paulus, 884 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)
Zuilichem, 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)
Zuivelfabriek Akkerwoude Schip de Akkerwoude, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Zuivelfabriek de “ Eendracht” te Twijzel een handgeschreven brief van Radema A. (Voorzitter) en Sipkema Tj. (
secretaris) met hun handtekening verzoekt vergunning om de klinkerbestrating door te trekken tot aan de straatweg en
op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (11)
Zuivelfabriek de “ Nijverheid” te Hemrik----- Mulder M. J. beheerder der Coop. Stoom Zuivelfabriek de “ Nijverheid” te
Hemrik, verzoekt om de melkboot nog te mogen schutten in de sluis te Hemrik op zondagavond enz. jaar 1916 (8)
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Zuivelfabriek------ Terpstra K. directeur van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Utingeradeel hij verzoekt in een
handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het behouden of maken van een steiger met een
situatieschets (blauwdruk) jaar 1915 (11)
Zuivelfabrikanten------ Lankhorst Auke en Nicolaas Jurjan, Zuivelfabrikanten en Vishandelaren beide te Heeg beide
verzoeken in een handgeschreven brief met hun handtekeningen een vergunning tot het maken van een uitweg naar de
rijksweg , met een situatieschets (blauwdruk) jaar 1915 (11)
Zuivelvereniging Welgeegen ----- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot
enz. enz. enz. tevens een grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915 ( 43)
Zulekom van Otto oud 54 jaar gepensioneerd Kapitein genietende een pensioen van jaarlijks fl. 800 is ingeschreven in
het Grootboek van Militaire Pensioenen wegens zijn overlijden op 1 November 1820 te Franeker enz. jaar 1820 (1)
Zulinga Ede A. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Schiermonnikoog in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Zult J. te Heeg 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)
Zunderdorp C. hij reclameerd goederen die op een document staan waarin door de gemeente Barradeel vermeld wordt
wat er aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht enz. jaar 1818 (3)
Zunderdorp C. op Texel hij reclameerd goederen die op een document staan waarin door de gemeente Harlingen vermeld
wordt wat er aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die hij heeft aangebracht enz. jaar 1818 (3)
Zunderdorp C.---- Reinbach M. W. Mr. te Harlingen gesubstitueerde van Zunderdorp C. op Texel is uitgekeerd het
aandeel in een vat Olij enz. jaar 1818 (2)
Zunderdorp C.---- Ruig C. van Terschelling als gesubstitueerde van Zunderdorp C. op Texel de heren eigenaren van een
lading balken uit het Fluitschip Bone en Hoven (Boschenhoven) met Capitein Engels Aldert Jan van Norva op de Haaks
van Texel verongelukt in Dec. 1818 enz. jaar 1818 (1)
Zunderdorp Cornelis---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven
Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens
hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door
de Kapitein Engels Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een
notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis
voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit
bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne
Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm
Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der
Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is
de heer Ruygh C. voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep
Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche
Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank
en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
Zunderdorp Cornelis----Waale Christiaan In leven Kapitein op het verongelukte schip de Mercurius, onderwerp
aangespoelde goederen wordt ook in genoemd Visser Barend & zn. te Harlingen , tevens een handgeschreven brief met
handtekening van Zunderdorp Cornelis Commisionaris op Texel , en Hoydaaff H. P. Opperstuurman van het in de storm
van 13 op 14 oktober j.l. op de gronden van Texel vergane schip de Mercuriusverongelukt jaar 1824 (9)
Zunderdorp en Haas de ….?---- Engelen Aldert J. Kapitein op het het schip de Bosch en Hoven betreft aangespoelde
goederen in de gemeente Workum uit dit schip verder genoemd de Majoor Rienk Postma als last hebbende bij missive
van de heren Haas de ….? en Zunderdorp te Texel wonende enz. jaar 1819 (1)
Zunderdorp en Haas---- Haas en Zunderdorp wonende op het eiland Texel als eigenaren van de lading Balken liggende op
het eiland Ameland van het gestrande schip de Boschenhoven gevoerd door Engels Aldert Jan op de Haaks van Texel
verongelukt in Dec. 1818 (1)
Zunderdorp en Haas---- Potma Rienk Teekes wonende te Workum geeft in een door hem ondertekende brief met gepaste
eerbied te kennen dat hij gelastigde is van de heeren Haas en Zunderdorp te Texel (volmacht aanwezig en getekend door
Schols Jurjen betreffende de geborgen balken Sparren van het op 18-12-1817 vergane Fluitschip de Bosch en Hoven
gevoerd door Engelen Aldert J. varende van Nerva naar Amsterdam enz. jaar 1819 (2
Zunderdorp en Haas---- Taekes Jan Rienk reclamant ten aanzien van de verkochte balken van het gestrande schip Bosch
en Hoven gestrand bij Texel verder genoemd Haas en Zunderdorp enz. jaar 1819 (2)
Zurich Zuivelfabriek Zurich Schip de Frisia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Zurich Zuivelfabriek Zurich Schip de Zurich, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zurich, 3 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel
eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824
Zurk van Pieter, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
Zurl van Jan Jentjes de weduwe te Tjalleberd zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen
genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine
partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de
Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Zurmuhlen en Taylor---- Robinson A. G. reder de Londen en Zurmuhlen en Taylor Scheepsagenten , Onderwerp het
verzoek voor het regement tussen Rotterdam en Londen enz. jaar 1846 (11)
Zurmuhlen en Taylor Scheepsagenten te Willemsoord aan het Nieuwe Diep----Sint Petersburger Stoomboot My.
Bootdienst Harlingen op Londen verder genoemd de heer Robinsin A. G. als directeur van deze maatschappij,
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Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen en Zurmuhlen en Taylor Scheepsagenten aan het Nieuwe
Diep enz. jaar 1847 (17)
Zurnk ? (of Jurnk?) Grietje, 211 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)
Zuursma P. D. te Dragten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Zuylekom en Levert, Likeurstokers te Amsterdam Onderwerp; een fustje gedistilleerd te Bolsward ingevoerd April 1839
bij de Commies Noord Jan , enz. enz. jaar 1841 (1)
Zuylenveld Jacob Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord
Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Zuywolda M. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd
bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Zwaaf Cornelis 236 is zijn volgnummer en Loosduinen 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)
Zwaag Janke Beerends van der weduwe wijlen Stephanus Loopstra te Ureterp Onderwerp acte van Verificatie, met een
handgeschreven brief met haar handtekening , jaar 1841 (3)
Zwaag Jan K., 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)
Zwaag Johannes Louwrens te Wolvega ---- Beitsma Tomas en Knoop Jan Jans zij worden getransporteerd door Zwaag
van der Louwrens na Leeuwarden en van Wolvega naar Heerenveen en daar overgenomen op 28 Maart 1814 , wordt
vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens
onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar
1815 (6) dossier (23)
Zwaag T. J. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50
in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Zwaag v.d. T. F. te Huistenoord, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn
en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zwaag v.d. F. F. te Huisternoort staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de
Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Zwaag v.d. J. te Zwaagwesteinde Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Zwaag v.d. Jan J. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Bergum 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)
Zwaag v.d. Joh’s Corn’s 08-10-1828 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Zwaag v.d. Joh’s Louwrens staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Wolvega die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en
naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Zwaag v.d. Poppe Jans te Doniawerstal 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)
Zwaag v.d. R. 45 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)
Zwaag v.d. Reint 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)
Zwaag v.d. S. S. te Kollumerzwaag, 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)
Zwaag v.d. W. C. 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
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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)
Zwaag v.d. Wopke Durks te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Zwaag van der ….?.---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en
Peperga een document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der
….? dat begroot is op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te
besluiten of het ingestorte kerkgebouw te Blesse zal enz. jaar 1841 (8)
Zwaag van der Aaltje vrouw van Sloot van der H. , komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Zwaag van der Getje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Zwaag van der J. J. te Bergum Wagendienst van Dragten naar Veenwouden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de
in de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz.
jaar 1877 ((5) incl. spoorgids (63)
Zwaag van der J. P. Ouderling te Steenbergen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband
als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter
vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819
worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Zwaag van der Jan---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide constateerd dat de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond in
beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd b.v. als omstander,
getuigen met hun verklaring enz., Pietersen Johannes Klerk te secretarie te Bergum, Roelofs Maria Reinoudina
Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar en de Kastelein en Logementhouder te Bergumerdam, Terpstra
Siedse Sjoerds (Hij wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en
Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens , Veen van de Hidde Jacobs, Atsma
Geert Dirks, Berg v.d. Sjoerd Jans, Kamp van den Trijntje, Veen van der Elisabeth, Bos Johannes Schoenmaker ,
Rietstra Anne Jans Arbeider te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum (ook aanwezig de getekende
verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)
Zwaag van der Jan Sjoerds 26 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)
Zwaag van der Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Zwaag van der Jan, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918
Zwaag van der Jetske Joh.’s de moeder Zwaag van der Jetske Joh’s, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (5)
Zwaag van der Johannes Cornelis wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de
Provincie Vriesland en op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in
Drente die voor de Nationale Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in
Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)
Zwaag van der Kerst Pieters, 36 jaar koemelker en politiedienaar, gehuwd 2 kinderen enz, Voordracht tot benoeming van
eene schatter voor het slachtvee te Joure i.v.m. het overlijden van Ydema Fokke Yde jaar 1824 (2)
Zwaag van der Lourens Johannes te Wolvega; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Zwaag van der Lourens Johannes, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3)
Zwaag van der Margaretha gehuwd met Duisen van Joh. N. ,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche
paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder
andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Zwaag van der Poppe Jans staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Zwaag van der Rent 313 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)
Zwaag van der Rintje Jans pachter van het Tolhek en Verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat Onderwerp; de invordering
van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als Borgen Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke Onderwerp;
de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (6)
Zwaag van der Rintje Jans pachter van het Tolhek en Verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat Onderwerp; de invordering
van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als Borgen Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke Onderwerp;
de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (6)
Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek
en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum,
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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)
Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek
en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum,
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)
Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek
en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum,
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 1868-1873
dossier (25)
Zwaag van der 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)
Zwaag van der W. (Wijtse) Predikant te Wirdum tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december
1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz.
Jaar 1819 (6) dossier (12)
Zwaag van der W. (Wijtse) te Wirdum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Zwaag van der W. (Wijtse) te Wirdum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den
Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Zwaag van der W. (Wijtse) te Wirdum 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)
Zwaag van der W. (Wijtse) te Wirdum, 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)
Zwaag van der W. (Wijtse) te Wirdum, 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
Zwaag van der W. (Wijtse) te Wirdum, 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)
Zwaag van der W. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks, en Piersma Pieter Sierks
Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen dat hunne Kerkvoogdij staat zeer
agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B.
terug gevraagd en boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij
hunne eigendommen enz. ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de
schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum jaar 1814 (6)
Zwaag van der W. G. (Wicherus Cornelius) Predikant te Dronrijp ----- Faas Jan Simons Schipper en Winkelier te
Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin als onderwerp een partij vervoerd graan , waarvoor hij
gedagvaard is te Leeuwarden en een gevangenisstraf krijgt tevens een handgeschreven brief met zijn handtekening van
de predikant Zwaag van der W. G. (Wicherus Cornelius) die verklaart dat Jan Faas een braaf, eerlijk en bescheiden burger
is enz. jaar 1841 (8)
Zwaagstra Albert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Zwaagstra Cornelis Tjibbes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus
Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Zwaagstra Cornelus Tjibbes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)
betalen voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar
1816 (9)
Zwaagstra Jouke Cornelis Boer te Doniaga ondertekende brief dat hij als borg zal optreden en. jaar 1855 (3)---- Hoogland
Pieter Jans, wonende te Scharsterbrug onder behoor van de dorpe Nijega in Doniawerstal o.a. diverse handgeschreven en
door hem ondertekende brieven dat hij gedurende enige jaren huurder is van de herberg en pachter van de op de brug
liggende tolgelden enz. en hij verzoekt nu het in handen van de provincie overgaat enz. met de verdere correspondentie
hierover enz. tevens een handgeschreven en door Zwaagstra Jouke Cornelis Boer te Doniaga ondertekende brief dat hij
als borg zal optreden en. jaar 1855 (60)
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Zwaagstra K. T. 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)
Zwaagstra Klaas (de weduwe) Veenwouden Eigenaar van het Veer te Valom vermeld in een document Staat houdende
opgave van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4)
dossier (8)
Zwaagstra Minne Piers , Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp; dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den
Dorpe Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat
bij de samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken onder Oldeboorn
en dat de inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz. zij verzoeken dan ook dat enz. enz.
jaar 1814 (4)
Zwaagstra Rinze 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel 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)
Zwaagstra Rinze 567 Metslawier 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)
Zwaagstra Tjibbe Kornelis te Heerenveen, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (9)
Zwaagstra Wiebe 25 jaar wonende te Akkerwoude, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de
betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Zwaagveen----Het grondplan van het Waterschap De Triemen schaal 1: 5000 begrenst door de weg van Zwaagveen naar
Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan, Kanaal Dokkum naar Stroobos
en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de vergunningen . Jaar 1919 (kaart
5) (dossier totaal met kaart 26)
Zwaagwesteide De Doopsgezinde Gemeente, Onderwerp: een verzoek om toelage voor leeraren Tractement, Daar nu
Zwaagwesteinde hebbende eene bevolking van nabij de 600 zielen tevens een beschrijving dat de bevolking enz. enz.
jaar 1820 (2)
Zwaagwesteinde---- Wijbinga Dedde Bienses , Hekta Wijbee Ebeles en Jong de Auke Douwes leden der Doopsgezinde
gemeente en kerkenraad te 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)
Zwaal Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Zwaal ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande artikelen op
’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor
Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Zwaal ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Zwaal Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Zwaal Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Zwaal Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Zwaal Douwe, op de Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en
komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Zwaal E. te Hardegarijp een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het dempen van een
sloot op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Hardegarijp , met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (9)
Zwaal Hendrik Hendriks * 08-01-1798 z.v. Zwaal Hendrik en Vink Minke 2 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij
staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Zwaal Hendrik---- Zwaal Hendrik Hendriks * 08-01-1798 z.v. Zwaal Hendrik en Vink Minke 2 is zijn volgnummer geboorte
en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie
van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend
enz. jaar 1817 (4)
Zwaal J. L. Harlingen Buitenlands Zeevarende, jaar 1837
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Zwaal Johannes 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 346
Zwaal Jurriaan, 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)
Zwaal Jurriaan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Zwaal Jurriaan, 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)
Zwaal Jurriaan, 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)
Zwaal Jurriaan, 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)
Zwaal Jurriaan, 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)
Zwaal L. S. nr. 139 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in
de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839
alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Zwaal Reijn---- Eschauzier P. (Pierre) Schout van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
namens de Kerkmeesteren van Westerschelling geauthoriseert tot den verkoop van eenige effecten voor de beatling van
den predikant enz. ook aanwezig een brief van de
Zwaal Schelte 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)
Zwaal Sijbren nr. 113 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot
kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare
1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Zwaal van Jan nr. 222 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot
kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare
1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Zwaal W. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Zwaan Antonius , Tamboer Algemeen depot der Landmagt no. 33 , * ca. 1817 (oud 21 jaar in 1838) Schayk, hij wordt
vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Zwaan de Jacobus, 286 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)
Zwaan de Willem naar Indie, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Zwaan de, een Herberg te Oldeberkoop---- Douwma Hate zoon van Douwma Marten Jans wonende te Finkega hij
veroorloofde in de Herberg zig met geweld bij ons in de kamer te dringen onder geweldige met een stok op tafel te slaan
zodat Pijpen, Papieren en inkt alle door elkander geraakten en door de grote menigte zijn wij uitgeweken naar de kerk dat
aldaar de lotingen voor de Militie konden geschieden niettegenstaande de Heer Huguenin ….? Van de Preekstoel de
vergadering enz. enz. de heer Hylkema ….? Bood zig als enige ingezetene van Oudeberkoop de orde te zullen handhaven
enz. ook genoemd de Heer Andringa van Hylckama P. controleur der directe belastingen te Oudeberkoop enz. Jaar 1814
(3)
Zwaan Jan Tjeerds 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)
Zwaan Tjeerd Ninkes heeft samen met Visser Jacob Jans en Visser Wander Jans allen te Stavoren woonachtig een
scheepsboot in zee gevonden enz. jaar 1819 (1)
Zwaan v.d. G. P. te Aalsum 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)
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Zwaan van der Gerken Tietes, 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)
Zwaan van der Johan Philip, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10 waarin vermeld de namen van
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Zwaan Wilhelmina te Noordwolde staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van
boeten en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van
Onvermogen der Debiteuren enz. jaar 1841 (4)
Zwaan Willemina staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats
van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van
Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in
opzigt tot de enz. afgetrokken en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de
kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (5)
Zwaan, de Hessels Jacob Geb. te Harlingen, laatst gewoond hebbende te Harlingen. Fuselier Overleden te Kedong Kebo
1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Zwaans Jan Dirk 116 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Zwaanstra ….? De weduwe 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)
Zwaanstra Gurbe Hanses, 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)
Zwaanstra Y. D. de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Zwae van J. D. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie
Reserve Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)
Zwaga C. J. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Zwaga C. J. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de
eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de
jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
Zwaga Cor’n Joh’ 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)
Zwaga Corn. Joh’ s 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)
Zwaga Corn’s Johannes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven
Runderbeesten in den jare 1819 en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig
hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)
Zwaga Gouke Jans te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien der straat voor zijn huis door vorst glad
geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Zwaga Gouke Jans Makkum Schipper betreft Vuren, Ton en Bakengelden aan wie restitutie is verleend enz., jaar 1837 (7)

Zwaga Jozef, 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)
Zwaga Lolke Johannes, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland
gelegen tusschen de steden Workum en Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen
onderwijs ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)
Zwage Jan D. 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)
Zwager Dirk (de firma) Berginsmij.--- Brandaris Stoomreddingsboot van Terschelling, verslag van een een zeeramp, het
schip de Liberty Glo is op een zeemijn gelopen en ontploft met aan boord 44 bemangingsleden, enz. enz. bergingsmij.
De Zwager Dirk. Een verslag met de plaats, de oorzaak, de redding, dse lading enz. enz. jaar 1920 (4)
Zwager J. D. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van St.
Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de
bepaling waar de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe,
Zwager J. D., Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J.,
Wal de F. E. & Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Zwager 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)
Zwager 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)
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Zwager J. D. 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)
Zwager J. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zwager Marijke Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Zwagerveen, ----Het grondplan van het Waterschap De Triemen schaal 1: 5000 begrenst door de weg van Zwaagveen
naar Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan, Kanaal Dokkum naar
Stroobos en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de vergunningen . Jaar
1919 (kaart 5) (dossier totaal met kaart 26)
Zwak Jan Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Zwal ….? Zwae?) , van beroep schipper Onderwerp: een voorschot betreffende het vervoeren van een pakket met enz.
jaar 814 (1)
Zwalua Thijs , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Zwalue ….?---- Greuve de ….? van beroep Veearts het betreft zijn deklaratie wegens reis en verblijfskosten alsmede de
deklaratie van de Apothekars Zwalue ….? en Asman ….? voor geleverde geneesmiddelen enz. jaar 1821 (2)
Zwalue M. A. te Gorredijk, 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)
Zwalve H. B. staat vermeld op de staat houdende het Rontant in geldwaarde enz. betreft levering aan de Nationale Garde
te Appingedam en wel Lakens en Linnen enz. jaar 1813 (2)
Zwan van der D. Barradeel Kapitein op de Elizabeth Maria komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)
Zwanenberg G. B. te Terwispel, 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)
Zwanenburg J. B. ---- Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Schouten van diverse Plattelands
Gemeenten een verregaande traagheid tonen bij het opsporen van Deserteurs vooral de Schout van Holwert welke
gedurende 5 weken een deserteur met name Heringa….? in zijn gemeente verder is er een nota van overnachting van de
Wachtmeester die de Deserteur ophaalt ondertekend door Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van Holwert en de
Herbergier Zwanenburg J. B. enz. jaar 1816 (4)
Zwanenburg Bauke B. 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)
Zwanenburg Bauke Baukes Kastelein te Holwert hij heeft nog geld tegoed wegens inkwartiering en hij geeft eenige
biljetten af die door de voormalige burgemeester Bokma B. D. (Bokke Dirks) afgegeven zijn enz. enz. mar deze
rekening zou wettig bevonde zijn indien er niet op het rechtsdistrictshuis te Ternaard is gevonden enz en de schout is niet
in staat om in deze duistere zaak verder te berigten enz. jaar verder een brief van de Schouten van de Gemeente Holwert,
Ternaard en Nes dat zij Zwanenburg Bauke Baukes hebben geëxamineerd wegens huisvesting van Franse Militairen in
den jare 1809, 1810, 1811, 1812 en 1813 deze zaak duister is en duister blijft enz. enz. 1815 (4)
Zwanenburg F. G. Veenbaas, hij ondertekend samen met 13 anderen ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de
rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (5) Dossier 68
Zwanenburg Fedde G. 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)
Zwanenburg Fedde G. 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)
Zwanenburg Fedde Gooitzens---- 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)
Zwanenburg G. B. te Medemblik 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)
Zwanenburg G. B. te Medemblik Predikant Classis van Hoorn 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)
Zwanenburg G. B. te Medenblik, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
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Zwanenburg H. nr. 73 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)
Zwanenburg Hendrik Baukes , dienende als Kurassier bij de afd. Kurassiers No. 3 is overgeplaatst bij de 2e Divisie van
het Alg. Depot van de Landmacht No. 33 te Vlissingen op 30-12-1824 , hij was ingedeels op 01-05-1824 ingedeeld bij 4e
Bat. Artillerie Nat. Militie voor 5 jaar zijn de plaatsvervanger van Hiddema Willem Abes enz. jaar 1825 (3)
Zwanenburg Hendrik Baukes---- Hiddema Willem Abes loteling van 1824 der grietenij Westdongeradeel aan hem is
medegedeeld dat zijn vervanger Zwanenburg Hendrik Baukes is gedeserteerd en dat hij zelf in dienst moet of een nieuwe
plaatsvervanger enz. jaar 1825 (2)
Zwanenburg Hendrik Baukes plaatsvervanger van Hiddema Willem Abes uit de Gemeente Westdongeradeel ligting 1824
in dienst gesteld bij het 4e Batt. Artillerie Nationale Militie is overgegaan naar enz. en dat hij bij vonnis van de Krijgsraad
van Zeeland is veroordeeld tot 4 jaren Kruiwagenstraf wegens Desertie enz. enz. jaar 1825 (5)
Zwanenburg Hendrik Baukes, Plaatsvervanger voor Hiddema Willem Abes , afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie
hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande
Armee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Zwanenburg J. B is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar
1815 (3)
Zwanenburg J. B. wegens Onderwijs aan 2 Pijpers enz. en geleverde tromvellen en Fluiten is hij betaald en vermeld op
het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk
Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Zwanenburg J. F.---- Vries de Aukje Sjerps weduwe van Zwanenburg J. F. betreffende het meerdere van de waarde van
het door hun moeder aangekochte onroerend goed enz. jaar 1841 (3)
Zwanenburg J. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Zwanenburg Jan Baukes plaatsvervanger van Zwanenburg Marten Baukes, hij wordt vermeld op een lijst van personen
behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814
(3) (dossier 5)
Zwanenburg Jan Baukes wegens het leveren van Pijpers bij de Landstorm; Staat vermeld op de staat van schulden van de
gemeente Holwert enz. jaar 1815 (1)
Zwanenburg Jan wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten
van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Zwanenburg Kasten Beuker 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)
Zwanenburg M. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers
inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825
(7)
Zwanenburg Marten Baukes----Zwanenburg Jan Baukes plaatsvervanger van Zwanenburg Marten Baukes, hij wordt
vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn
absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Zwanenburg Marten, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedistelleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)
Zwanenburg S. en Zwanenburg Th. J. te Harlingen strekkende , dat hun moeder Vries de A. J. weduwe van Zwanenburg
niet verder vervolgd wordt tot betaling enz. jaar 1841 (2)
Zwanenburg S. J. te Harlingen, afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
(4)
Zwanenburg Sjerp Thomas Jans te Harlingen, Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien
van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (1)
Zwanenburg T. G. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)
Zwanenburg Th. J.----Zwanenburg S. en Zwanenburg Th. J. te Harlingen strekkende , dat hun moeder Vries de A. J.
weduwe van Zwanenburg niet verder vervolgd wordt tot betaling enz. jaar 1841 (2)
Zwanenburg Tjerk nr. 3 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)
Zwanenburg Z. Amsterdam/Friesl. Schip de Snelle Zeepost, jaar 1839
Zwanenburgt F. nr. 36 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)
Zwanepol Jannes Sellingen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918
(1)
Zwanewel Abraham Isaac Koopman wonende binnen de Stad Workumschrijft en ondertekend een brief dat hij het
beroep van Splitter van de Loten der Keizerlijk Hollandsche Loterij enz. een andere brief wordt vermeld dat hij en voor
zo ver bekend is hij een eerlijk man enz. jaar 1814 (4)
Zwanewel Isaac Abrahams te Workum, onderwerp: Nederlandsche Loterijen met een handgeschreven brief met zijn
handtekening jaar 1819 (2)

6247
6277

609-L
14-07-1814
30-10
09-01-1817

6870

17-03-1825
20-D blz. 8

5664

Bijlage 34
27-04-1911
37, 12
01-04-1910
A.12Bijl.34
27-04-1911
3, 9
20-04-1916
3, 9
20-04-1916
3, 9
20-04-1916
3, 9
20-04-1916
29, 17
16-04-1903
73
04-03-1891

5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5672

5663
5663
6863
5672

16
30-03-1898
46
20-04-1899
5-A
28-12-1824
19
20-05-1890

5672

75
25-02-1892

5711

2 staat E
28-08-1902

5663

14
30-03-1898
17+26
08-04-1897
27, 10
16-04-1914
27, 8
16-04-1914
3, 12
20-04-1916
3, 12
20-04-1916
3, 12
20-04-1916
17 + 18
08-04-1897
857
02-08-1814

5663
5664
5664
5664
5664
5664
5663
6249

5674

80
13-01-1910

Zwanewel Isac een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche douaniers enz. jaar 1814 (2) totale
dossier Douaniers (28)
Zwanewel? Ysac A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte
der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier
(19)
Zwanstra D. 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)
Zwart & v.d. Werf S. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Zwart & v.d. Werf S. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zwart & v.d. Werf S. Sneek Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Zwart Freerk Sneek Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart Freerk Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart Freerk Sneek Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart Freerk Sneek Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart J. Oldeboorn Schip de Telephoon , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Zwart J.zn.hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van
kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse
informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3)
dossier (9)
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Zwart Juurt Alberts Zoutkamp Schipper, jaar 1824 (3)
Zwart S. Th. Te Warga ----Rodenburg Ruurd Handelaar in Machinerieen waar is medegedeld dat hij voor rekening van
de heren Zwart S. Th. en Kampen G., te Warga heeft aangekocht een stoomboot met de maten van enz. in een
handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die Rodenburg Ruurd ondertekend met het verzoek voor toestemming
om deze stoomboot in vaart te mogen brenen tussen Warga en Leeuwarden enz. Jaar 1890 (7)
Zwart S. Th.----Bouma Jacob van beroep Koopman te Sneek , geeft te kennen in een handgeschreven door hem
ondertekende brief dat hij van Zwart H. Jzn. Te Sneek heeft overgenomen de Stoomboot “Telegraaf II” varende de vaste
beurt Sneek op Lemmer maar hij zal deze boot in de vaart brengen van Sneek via Meppel op Zwolle en Zuphen en
diverse tussenstops, hij verzoekt de aan de Gedeputeerden vergunning op zijn naam te zetten (oude vergunning (blauw)
tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Telegraaf II” met het reglement enz. van Zwart aanwezig in dossier)enz. jaar
1892 (7)
Zwart & Co Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de De Hoop Onderwerp: Stukken betreffende de invoering
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Zwart & Co Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Zwart & Co Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Zwart & Werf van der S. Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Zwart & Werf van der S. Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Zwart & Werf van der Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart & Werf van der Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart & Werf van der Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Zwart (Swart) S Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Zwart ?y?ke Tjeerds hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een
Rekwest aan de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen
de leden van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)
Zwart ….? ---- Pars J. te Franeker verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief, dat Schipper Zwart
….? varende van Groningen op Franekermet zijn stoomboot de “Koopmanswelvaren VI” lang 26.14 meter , breed 4.60
meter tot op korten afstand van zijn pakhuizen gelegen aande Froonacker te Franeker kan lossen wijl de verre afstand
om de goederen enz. enz. in het dossier aanwezig een getekende en ingekleurde kaart van de vaarwegen van Franeker
waarop aangegeven het pakhuis van Pars enz. jaar 1909 (12)
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Zwart ….?---- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel
dregt enz. enz en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….? Is
ontdekt dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan
Reines van Pieter Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)
Zwart A. D. te Nijkerk (Fr) 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)
Zwart A. H. te Appelscha, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zwart A. H. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Zwart A. te Nijkerk (Fr) , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Zwart Abraham, 828 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)
Zwart Abrahan Sjoukes , Twijnstra Jacob Jans en Westerveld Tiete Hayes Sergeants bij de 2e Comp. 12e Bataillon
Landstorm te Dronrijp geven met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij door de
Krijgsraad veroordeeld zijn tot ene boete enz. alsof zij weigerachtig zouden zijn geweest enz. ook het Vonnis van de
Krijgsraad is aanwezig 1815 (11)
Zwart Adolf Heeres Sybren ---- 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 Durk Hartmans enz. jaar 1819 (7)
Zwart Andries Jans---- Hamstra Harmen Sijtzes , Paardedocter te Ferwerd in kwaliteit als voogd van Zwart Andries Jans
minderjarig Boerenzoon te Hogebeintum ter eener en Buisma Jan Sijmens, vrijgezel en schipper wonende te Blija dat zij
van nummers zullen ruilen en dat Buisma Jan Sijmensvoor deze ruiling zal ontvangen zeshonderd en vijftien guldens
enz. enz. door beide is deze verklaring getekend enz. jaar 1814 (2)
Zwart Baukje, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5) , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Zwart Berend Jillings Schipjager, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster
ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5)
dossier (8)
Zwart Broer Hettes te Hindelopen, 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)
Zwart Broer Hittes, 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)
Zwart Broer Hittes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8)
Zwart Broer Melles 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Zwart C. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Zwart Cornelis Dirks 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)
Zwart Cornelis 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
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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)
Zwart Cornelis Jelles, Slachter te Tjalleberd een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim aangifte
van een geslacht schaap enz. jaar 1824 (2)
Zwart Cornelis, de Westkust, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Zwart D. J. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zwart D. L. 20 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)
Zwart de Abraham Sjoukes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp
ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen
troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Zwart de Antje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zwart de Coert Meinderts 27 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel 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 (5)
Zwart de Dieuwke Gosses, 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)
Zwart de Dieuwke Gosses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar
1836 (6)
Zwart de Dieuwke Gosses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar
1837 (8)
Zwart de Dieuwke Gosses, 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 (9)
Zwart de Glinstra Vincentius---- Andrea D. W. Z?. Gajus * 27 Maart 1800 te Leeuwarden hij staat vermeld op een
document van voordracht voor de functie van Ontvanger van Registratie en Domeinen te Gorredijk i.p.v. Glinstra de
Zwart die ontslag heeft genomen jaar 1822 (3)
Zwart de Jan te Lollum 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)
Zwart de Johannes K. te Elahuizen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant
Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Zwart de Johannes Klazes 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)
Zwart de Klaas Rinzes, 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 (9)
Zwart de Koert Meijnes 532 Tzummarum 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)
Zwart de Piebe J. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers
der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne
memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Zwart de Piebe Joh. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog
openstaande artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken
betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
Zwart de Rinze Kornelis, 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 (9)
Zwart de S. L. 23 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)
Zwart de S. wegens glasmaken en verwen voor de barak te Paezens, hij komt voor op de Rekening van Militaire
Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
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Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7)
dossier (88)
Zwart de Sybren Ruurds---- 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)
Zwart de V. Hij wordt beter bevonden voor de functie van dan Swalue M. A. (Med. Doctor) voor de functie van
Hoofdofficier enz. jaar 1814 (2)
Zwart de Vincentius Ontvanger der registratien, hij wordt voorgedragen als Luitenant Colonel bij het Batt. Landstorm te
Gorredijk enz. jaar 1814 (1)
Zwart de Vincentius tot Majoor wordt hij voorgedragen als Hoofdofficier van het Batt. Landstorm te Langezwaag enz.
jaar 1814 (3)
Zwart de Willem te Berlicum 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)
Zwart Dirk Sipkes Onderwerp hij is Milicien Pontonnier , verlofganger maar is ook ziek enz. jaar 1841 (2)
Zwart Dirk Sipkes verlofganger nationale militie (mits hij zich als schippersknecht binnen deze provincie van de een op
andere plaats vaart enz. jaar 1841 (1)
Zwart Dirk 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)
Zwart Douwe Ottes ---- Bijlsma Jacob Gerrits, benoemd als Waagmeester te Hindelopen i.p.v. Zwart Douwe Ottes te
Hindelopen jaar 1816 (2)
Zwart Douwe Ottes 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)
Zwart F J. Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zwart F. Sneek Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Zwart F. Sneek Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Zwart F. Sneek Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Zwart F., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende
brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in
de vaart brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en
varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met
correspondentie daarover ook diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de
aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook
een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter
W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer
onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie
Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend
door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F.,
Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J.,
Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch Weekblad van 12
Maart 1904 jaar 1904 (21)
Zwart Fedde Ottes 162 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)
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Friesland Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5664
5665

162, 28
27-02-1917
A.9 Bijl. 27
27-04-1911
A.12Bijl.28
25-04-1912
22
17-04-1913
162, 28
27-02-1917
A.9 Bijl. 27
27-04-1911
A.12Bijl.28
25-04-1912
162, 28
27-02-1917
A.9 Bijl. 27
27-04-1911
A.12Bijl.28
25-04-1912
22
17-04-1913
162, 28
27-02-1917
30-11-1880
akte 40

6626

543
23-11-1813
15-04-1814

8211

988-3, 29
Bladzijde 1
26-09-1839

5662

19???
00-00-1885
26
00-00-1883
27
01-04-1882
234
06-03-1815
01-02-1825
8-C

5662
5662
6394
6866

8285

615-2, 27,2
19-06-1840

5666

2
17-06-1897

8111

935/2, 34
21-09-1838
75
19-02-1892
45
18-06-1891

5672
5672

5672
8197

8308

38
26-02-1891
687-1
06-07-1839

1074-9
29-10-1840

Zwart Freerk Gorredijk Schip de Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Zwart Freerk Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zwart Freerk Johz.---- Zwart Haije Sies Johz. en Zwart Freerk Johz. Beurtschippers te Gorredijk Onderwerp: een
aankondiging van hun Beurtdienst met hun schip van Gorredijk naar Sneek , wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in
het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief (ter inzage aan boord) voor Personen en bagage, en de
plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1880 (4)
Zwart G. F.---- Fopma J. L. Maire van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder
van het Legioen van Eer enz., dat de requeste van de Diaconen der Hervormde Gemeente van Pietersburen enz. alles
betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie Fredriks Marijke cum Familia daar de man van haar Gabes Pieter bij het
aangaan van hun huwelijk van zijn geboorte Stad Sneek volgens opgave enz. en ten opzigte van het uit dat huwelijk
geboren kind enz. verder genoot Gabes Pieter onderstand van Sneek tot aan zijne dood volgens een door Zwart G. F. en
Stellingwerf J. R. ondertekend document enz. jaar 1814 (3)
Zwart G. S. te Poppingawier 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 Rauwerderhem 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)
Zwart Gebroeders Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Zwart Gebroeders Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Zwart Gebroeders Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Zwart Gerrit Dirks (Uitlandig) 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)
Zwart Gerrit---- Veldt van der Johannes te Leeuwarden, dat hij in de jaren 1821 wanneer hij daar toe wegens zijn
ouderdom verpligt was geweest zich voor de militie niet te hebben doen inschrijven enz. en gezien desselfs voogd de
Heer Kutsch J. C. enz. en dat ten verzoeke van de Kastelein Zwart Gerrit wonende op de Koemarkt te Leeuwarden als
voogd van de minderjarige kinderen de nalatenschap der ouders van Veldt van der Johannes heeft geinventariseerd met
bijvoeging enz. jaar 1825 (4)
Zwart H. H. te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Zwart H.---- Hoogenberg Roelof Vragtrijder te Appelscha maakt bekend in een advertentie in de Leeuwardecourant dat
hij een Trekschuitdienst zal varen van Oosterwolde naar Assen enz. onderweg aanlegplaatsen te Appelscha bij het
Logement van Zwart H en te Smilde bij het Logement van Wind ….?, met de tarieven en vertrektijden jaar 1897 (4)
Zwart H. J. Beurtschipper Leeuwarden Zwolle, jaar 1838
Zwart H. J. zn. Sneek Eigenaar Schip de Telegraaf II jaar 1892
Zwart H. J. zn. Te Sneek met de Stoomboot “Telegraaf II ” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde
Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten
met Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Zwart H. Jz. Sneek Ondernemer van het schip deTelegraaf II Een dossier met allemaal handgeschreven brieven van
Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en (19)
Zwart H. S. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en
de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en
Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Zwart H. S. 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
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der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag
enz. jaar 1840 (5)
Zwart H. Sneek Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Zwart H. te Driesum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Zwart H. Veerschipper, 15-06-1837
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop en Schip de Telegraaf II komen voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop en Schip de Telegraaf II komen voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Zwart Haaye Sneek Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Zwart Haije Sies Johz. en Zwart Freerk Johz. Beurtschippers te Gorredijk Onderwerp: een aankondiging van hun Beurtdienst
met hun schip van Gorredijk naar Sneek , wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens
de Dienstregeling en Tarief (ter inzage aan boord) voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1880 (4)
Zwart Hans Johannes, 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)
Zwart Hans Sybrens 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)
Zwart Hans Ypes---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron
Rengers waarin o.a. dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat
waarin alle bezittingen, goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van
landen Jellema Johan Sjerps, Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis
Joh’s met vermelding wat zij huren enz. jaar 1825 (11)
Zwart Haye S. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Zwart Haye Sieses Schipper en wonende te Gorredijk hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij
schippers aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz. omdat zij geen
Patenten hebben zoals vele andere Schippers zoals b.v. in Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2)
Zwart Hein Jans---- Prins Pier Pieters en Zwart Hein Jans beide Landlieden wonend eonder Betterwird zij krijgen
toestemming om in deze uithoek hun Vee buiten de Gemeente Holwert te mogen slagten enz. enz.jaar 1814 (1)
Zwart Hendrik A. 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)
Zwart Hendrik Pieters, 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)
Zwart Hendrik Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Zwart Hijlle te Collum 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)
Zwart Hitte Douwes, 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)
Zwart Hitte Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8)
Zwart Hitte DouwesTonissen Ester Feddes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1835 (6)
Zwart Ids Corn. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Zwart Ids K. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie
d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen
Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
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Zwart J. ---- Bonne C., Bakker J. en Zwart J. Veldwachters te Baarderadeel aan hen is ontheffing verleend van het
bepaalde in Art. 4 hunner instructie voor het verrichten van de werkzaamheden enz. enz. jaar 1921 (6)
Zwart J. ”, met zijn Boot de “Telephoon” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland
verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op
de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Zwart J. Gorredijk Schip de Telephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zwart J. Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zwart J. J. te Ureterp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Zwart J. Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Zwart J. te Oldeboorn, De Telephoon III , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen
een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Zwart J. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Zwart J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie
van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op
het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Zwart J. Z. te Ureterp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Zwart J. Zwolle Schipper, jaar 1838

Zwart Jacob Jans heeft in Huur Greide aan de Zwette naast de plaats van de Heer Zeper J. D. en behorende 3 pondematen
aan Dorhout B. de erven, enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten die weer staan op de Generale Staat van De
Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten
December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de
jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der
Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (4) dossier (60)
Zwart Jacob---- 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)
Zwart Jacob Tjallings hij heeft vrijstelling gekregen maar de Commanderende Officier van het 1e Bat. Inf. Der
Landmilitie wil eerst een andere man daarvoor in de plaats en dat is Drewis Antonides enz. jaar 1814 (3)
Zwart Jacob Tjallings---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende te Ameland Onderwerp: een
request dat haar zoon Zwart Jacob Tjallings ontslag mag hebbenuit den Landmilitie enz. jaar 1814 (1)
Zwart Jacob Tjallings---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende op het eiland Ameland geeft met
eerbied te kennen dat hare zoon Zwart Jacob Tjallings in de Landmilitie gedesigneerd zijnde 1e Bat. Inft. Omdat zij 63
jaar is en zij in eene volstrekts armoedige en bekrompen omstandigheden enz. enz. maar haar andere zoon Zwart Pieter
Tjallings is indertijd verongelukt enz. enz. ook een verklaring onder eede van Akkerman Tjerk Pieters Zeeman wonende
te Hollum dat in de maand Meij van 1813 met een Zweeds convooi van Gottenburg naar Straalzond varende hij heeft
gezien dat Pieter Zwart over boord is gevallen en verongelukt ook een verklaring van de Schout van Ameland enz. jaar
1814 (3)
Zwart Jacob Tjallings---- Plantinga Wytse en Zwart Jacob Tjallings Fuseliers, zijn kunnen uit de dienst worden ontslagen
mits enz. jaar 1814 (2)
Zwart Jacob Tjallings---- Zwart Tjalling Karsjes zijn weduwe wonende te Ameland betreffende het ontslag uit dienst van
haar zoon Zwart Jacob Tjallings enz. enz. jaar 1814 (1)
Zwart Jan F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Zwart Jan geb. 29-04-1801 Montfoort, 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)
Zwart Jan Gerrits te Ee wegens Uitschotten enz, Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum voor
geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)
Zwart Jan Gerrits, 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)
Zwart Jan J. Beurtschipper en Dijkstra E. J. Koopman en Boekhouder beide te Oldeboorn waarvan het hoofdkantoor zal zijn
gevestigd bij Meijer H, Logementhouder aldaar ondernemers der Stoomboot “Oldeboorn ” maken bekend in een advertentie
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(1 stuks aanwezig in het dossier) dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz. tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (6)
Zwart Jan Jacobs, 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)
Zwart Jan Jellings Koopman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad.
109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde
achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Zwart Jan Juurts (Uitlandig) document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de Landmilitie active
nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Zwart Jan Luiten 31 jaar wonende te Hollum, Hij heeft zig aangemeld om vrijwillig ter Zee onder Zijne Majesteit Prince
van Oranje te willen dienen enz. jaar 1814 (1)
Zwart Jan Oldeboorn Schip deTelephoon II, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te
Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaar 1903
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Oldeboorn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Oldeboorn, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Zwart Jan Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Zwart Jan P. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van
het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Zwart Jan P?., 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)
Zwart Jan Piebes, 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)
Zwart Jan Piebes, 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 )
Zwart Jan T. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Zwart Jan te Oldeboorn staat vermeld met zijn Boot de “Telephoon”op de Staat van Behandelde Adressen om
vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie
Friesland enz. Jaar 1891 (3) hele dossier (7)
Zwart Jan te Sneek, ondernemer van openbare middelen jaar 1903 (1) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Zwart Jan zijn kinders, 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)
Zwart Jan Zwolle Schipper, jaar 1838
Zwart Jappe Hilles 15-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Zwart Jappe Hitzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835
(6)
Zwart Jas C. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen
benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)
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Zwart Jochum Bozum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Zwart Johan Johanisse 411 Ameland 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)
Zwart Johan Johannesse 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Zwart Johannes Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zwart Johannes H. te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op 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 1857 (8)
Zwart Johannes Haayes te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk 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 1862 (8)
Zwart Johannes Haijes te Gorredijk, Onderwerp: o.a. handgeschreven brieven met zijn handtekening , een aankondiging van
zijn Beurtdienst tussen Gorredijk en Leeuwarden , wat ook in een advertentie (4 stuks aanwezig in het dossier) is
aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (8)
Zwart 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 1884 (2)
Zwart 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 1884 (2)
Zwart 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 1883 (2)
Zwart Johannes naar Suriname, 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 1882 (2)
Zwart Johannes naar Suriname, 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 1884 (2)
Zwart Johannes naar Suriname, 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 1885 (2)
Zwart 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 1884 (2)
Zwart 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 1884 (2)
Zwart 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 1885 (2)
Zwart J---Zeeramp met de baggermolen de Polux 4 op 9 febr. 1920 met de gezagvoerder Goedhart Z. te Herwijnen ,
eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart J. te Delfzijl gered
door de reddingsboot van Hindlopen, jaar 1920 (4)
Zwart K. H. te Bornwerd 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)
Zwart Klaas Jans en Terpstra Anne Sybrens biede kasteleins te Wytgaard, verzoeken in een handgeschreven brief met
hun handtekeningen dat de harddraverij op de straatweg enz. jaar 1841 (1)
Zwart Kornelis J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie
d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen
Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Zwart Kornelis, 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)
Zwart Kornelis, 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)
Zwart Kornelis, 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)
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Zwart L. Berlikum Schip de Koopmanswelvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Zwart Lammert Gerrits, 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)
Zwart Liese, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Zwart Lourens Sieses Schipper en wonende te Gorredijk hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij
schippers aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz. omdat zij geen
Patenten hebben zoals vele andere Schippers zoals b.v. in Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2)
Zwart Minne Alberts, 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)
Zwart N. te Driesum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz.
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Zwart N. te Driessum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Zwart N. te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman
van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Zwart N. te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman
van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Zwart N. te Driesum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Zwart Neeltje P. 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 245
Zwart O. L. , 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)
Zwart P. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in
goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Zwart Petrus Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zwart Piet Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Zwart Pieter staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren
en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Zwart Pieter Tjallings---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende op het eiland Ameland geeft met
eerbied te kennen dat hare zoon Zwart Jacob Tjallings in de Landmilitie gedesigneerd zijnde 1e Bat. Inft. Omdat zij 63
jaar is en zij in eene volstrekts armoedige en bekrompen omstandigheden enz. enz. maar haar andere zoon Zwart Pieter
Tjallings is indertijd verongelukt enz. enz. ook een verklaring onder eede van Akkerman Tjerk Pieters Zeeman wonende
te Hollum dat in de maand Meij van 1813 met een Zweeds convooi van Gottenburg naar Straalzond varende hij heeft
gezien dat Pieter Zwart over boord is gevallen en verongelukt ook een verklaring van de Schout van Ameland enz. jaar
1814 (3)
Zwart Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)
Zwart Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Zwart Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Zwart Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Zwart Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Zwart R. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
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Zwart Reinder, 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)
Zwart Rinze Kornelis, 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)
Zwart S Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend20-04-1916
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-07-1917
Zwart S. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Zwart S.& Werf van der Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zwart S.& Werf van der Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Zwart 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 1897 (2)
Zwart Sijbren Theunis---- Deelstra Wisse en Zwart Sijbren Theunis beide Stoomboot-Kapitein te Warga door hen is
aangegaan een vennootschap onder de naam Deelstra en Zwart de onderneming zal geschieden met de schroefstoomboot
“Warga” de onderneming wordt uitgevoerd langs de Wargastervaart enz. enz. van Warga naar sneek en van Warga naar
Leeuwarden enz. jaar 1896 vermelding op een aanplakbiljet met de tarieven en vertrektijden jaar 1896 (4)
Zwart Simon Johannes te Gorredijk. Onderwerp; een request van hem op het bureau van de commissaris der Prince van
Oranje te Heerenveen ontvangen jaar 1813 (2)
Zwart Sjoerd P., 260 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)
Zwart Sjoerd P., 47 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)
Zwart Sybren Ruurds---- 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)
Zwart Sybren Theunis Warga Stoombootreder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Zwart T. A. 13 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zwart T. 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)
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Zwart Taekele 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)
Zwart Ties Aukes 90 is zijn volgnummer en Langezwaag 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)
Zwart Tjalling 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)
Zwart Tjalling Freerks Hij is aangeslagen voor de Grondbelasting ontvang Witmarssum ten aanzien van ongebouwde
eigendommen enz. met extraxten van Belastingschuldigen enz. enz. jaar 1823 (4)
Zwart Tjalling Karsjes zijn weduwe wonende te Ameland betreffende het ontslag uit dienst van haar zoon Zwart Jacob
Tjallings enz. enz. jaar 1814 (1)
Zwart Tjalling Kersjes---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende te Ameland Onderwerp: een
request dat haar zoon Zwart Jacob Tjallings ontslag mag hebbenuit den Landmilitie enz. jaar 1814 (1)
Zwart Tjalling Kersjes---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende op het eiland Ameland geeft met
eerbied te kennen dat hare zoon Zwart Jacob Tjallings in de Landmilitie gedesigneerd zijnde 1e Bat. Inft. Omdat zij 63
jaar is en zij in eene volstrekts armoedige en bekrompen omstandigheden enz. enz. maar haar andere zoon Zwart Pieter
Tjallings is indertijd verongelukt enz. enz. ook een verklaring onder eede van Akkerman Tjerk Pieters Zeeman wonende
te Hollum dat in de maand Meij van 1813 met een Zweeds convooi van Gottenburg naar Straalzond varende hij heeft
gezien dat Pieter Zwart over boord is gevallen en verongelukt ook een verklaring van de Schout van Ameland enz. jaar
1814 (3)
Zwart Tjipke Jans, 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)
Zwart van der Haasje Sijtzes te Gaasterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Zwart van der Haye Sijtzes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie Depot Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Zwart W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Zwart W. Berlikum Schip de Koopmanswelvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Zwart W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Zwart Wier Haayes Korenmolenaar in Het Meer----- onderwerp een teruggezonden missive met als onderwerp Turf. Jaar
1824 (4)
Zwart Wietze Sipkes, Scheepstimmerman onder de firma Wytze en Johannes Tjallings hij beklaagd zich in een
handgeschreven brief met zijn handtekening tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar
1841 (dossier 18)
Zwart Wigle Jacobs, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Lemmer 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)
Zwart Willem Andreas Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur Overleden te Soerabaja
1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Zwart Willem Annes---- Sluis van der J. ondertekend namens Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van
Lemsterland een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zwart Willem Annes Milicien van de reserve van
1840 die ondanks alle pogingen door de veldwachter tot opsporing enz. jaar 1841 (3)
Zwart Wilt Hayes----- Mol Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjeberd, een beslaglegging op enig turf weens verschuldigde
impost op de turf en er is door Zwart Wilt Hayes Korenmolenaar in het Meer, vind dat de afgegraven turf in hem
eigendom behorende grond is afgegraven jaar 1824 (3)
Zwart Workum Kapitein op de Volharding komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Zwart Ype Albets Molenopzichter te Buitenpost, Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het Gemaal te
Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Zwart, Bartholomeus * 22-02-1808 Naarden, Lancier Tot den doodstraf met den Strop veroordeeld, maar.. , jaar 1840
Zwartewoude--- Bokkema Dirk Bokkes, hij en zijn huis te Zwartewoude wordt genoemd als herkenningspunt in de
Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Ferwerderadeel,, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met
herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Zwarthoek E. K. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) is Patentpligtig en staat op
een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10
kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren
(76)
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Zwarthoek J. J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) is Patentpligtig en staat op
een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10
kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren
(76)
Zwarthoek K. J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) is Patentpligtig en staat op
een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10
kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren
(76)
Zwartkruis---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de
Rijksweg Leeuwarden naar Groningen ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een
tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat
worden met de plaatsnamen Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren, Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)
Zwarts ….? 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)
Zwarts Ate Sipkes---- 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)
Zwarts Ebes Schipper de erven te Ureterp verhuurders en Schoolland B. J. Kramer van beroep huurder, onderwerp;
Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden
vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Zwarts F. J. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie
Reserve Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)
Zwarts H. Tjerkwerd Schipper, 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, jaar
1899
Zwarts Hendrik Pieters, 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)
Zwarts Jan * 2 juli 1890 Damwoude Veldwachter te Opsterland, jaar 1917 (3)
Zwarts Jan Ruurds, 748 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)
Zwarts Johannes P.., 104 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der
dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar
1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Zwarts Klaas 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Zwarts Klaas Pieters, 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)
Zwarts S. H. te Tjerkwerd , Stuk 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, jaren 18851910 (2)
Zwarts S. H. 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)
Zwartsenberg Baron G. thoe & Hohenlandsberg 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)
Zwartsenburg---- Wagt van der Jacob Chirurgein te Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij door zijn dogter te kennis was gebragt dat haar mevrouw Zwartsenburg in het Postkantoor seer
Getroffe en Ontstelt Wiert door het gehoor dat de enz. en dat de Chirurgijn Smits te Bergum ront segt dat ik sulks lieg
Jaar 1815 (4)
Zwartveld Arie 289 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
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Zwats Thijs Jans--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie
van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Zweep Lambertus, Fuselier 7e afdeling Infanterie * 27-12-1799 Geertruidenberg, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn
bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen
met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Zweep v.d. D. T. te Wirdum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Zweep v.d. Piebe Jan Elings voerlieden te Heerenveen staat vermeld op een lijst met 6 kolommen info. van de door de
Franschen achtergelaten schulden die niet betaald zijn voor geleverde goederen enz, jaar 1814 (8) ( dossier 23)
Zweep van der Jan Elings, Voerman te Heerenveen is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document
genaamd Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen in de jaren 1812 en 1813 ter zake het
Casernement van de Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1821 en 1822 (8) (dossier 38)
Zweep van der Piebe Elings, Voerman te Heerenveen is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een
document genaamd Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen in de jaren 1812 en 1813 ter zake
het Casernement van de Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar1821 en 1822 (8) (dossier 38)
Zweep van der Eling Nachtwacht te Heerenveen 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)
Zweep van der Gerryt Geerts geb. 1793 Oudwoude, Koopman , was voor zijn broeder in Franse dienst gegaan onzeker of
hij nog leeft enz. enz. jaar 1824 (3)
Zweep van der Gerryt Geerts geb. 1794 Een opgave van personen welke niet in de termen vallen om bij de Militie te
worden ingelijfd met geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar
1824 (4)
Zweep van der Hans Teekeles te Wirdum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor
den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Zweep van der J. G. te Kollumerzwaag voor vertering geleide dier paarden, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave
der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Zweep van der Jacob W. 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)
Zweep van der Jacob Watzes---- 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)
Zweep van der Jan Eling te Heerenveen 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)
Zweep van der Jan Elings---- Jong de Klaas Ales, Zweep van der Piebe Elings, Zweep van der Jan Elings en Prins
Hendrik Ziegers alle vier Voerlieden en Ingesetenen van Heerenveen met een gelijk getal rekeningen enz. waarvan zij al
diverse malen om betaling hebbende verzocht enz. enz. en zij verzoeken de Gouveneur enz. maar deze denkt niet te
erkennen dat deze rekeningen niet betaald zijn vooral die van over de jaren 1804, 1805, 1807, 1808 en 1810 van Jong de
Klaas Ales en betreffende de anderen enz. enz. jaar 1817 (4)
Zweep van der Jan Heerenveen Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916
Zweep van der Piebe Elings---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen
sturen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de
registers der vier specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige
inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren
enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en
gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en
Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn
huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een document ter beantwoording ondertekend door de Schout
van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van de Hans Sijtses
jaar 1814 (10)
Zweep van der Piebe Elings---- Jong de Klaas Ales, Zweep van der Piebe Elings, Zweep van der Jan Elings en Prins
Hendrik Ziegers alle vier Voerlieden en Ingesetenen van Heerenveen met een gelijk getal rekeningen enz. waarvan zij al
diverse malen om betaling hebbende verzocht enz. enz. en zij verzoeken de Gouveneur enz. maar deze denkt niet te
erkennen dat deze rekeningen niet betaald zijn vooral die van over de jaren 1804, 1805, 1807, 1808 en 1810 van Jong de
Klaas Ales en betreffende de anderen enz. enz. jaar 1817 (4)
Zweep van der Watze 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)
Zweep van der Watze Jacobs ---- 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
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in een verklaring dat Wiersma Dirk Lieuwes en Leo Otte Fransens van lotingsnummer hebben geruild voor f. 520.= enz.
enz. jaar 1814 (6)
Zweep van der Watze Jacobs 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)
Zweerd van den Douwe 134 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)
Zweering Hermannus 45 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)
Zweerts de Landes J. D. Baron Luitenant Generaal kommanderende het Noordelijke Generaal Kommando ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn leedwezen uitgaat naar
het overlijden van d Generaal Majoor Guerin W. enz. jaar 1815 (1)
Zweerts H. Makelaar , onderwerp; Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841 op last
van zijn Majesteit enz., jaar 1841 (6)
Zweerts H. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en
uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840
(2)
Zweerts H. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de
door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)
Zweerts H. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten
effecten heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5)
Zweerts H. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met
Binenlandse en Buitenlandse Effecten, jaar 1841 (3)
Zwegers M. Nwe. Diep/ Suriname Kapitein op de Pieter Eduard, jaar 1840 (Schoterland)
Zweifel Bernard 23-12-1804 Linthal Zwitserland , Fuseler 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 Zuid Holland 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)
Zweitser Joseph in leven gehuwd met Benning Maria Margaretha---- Benning Maria Margaretha weduwe van Zwetser
Joseph wonende te Irnsum doet een verzoek aan Z.M. de Koning voor ene gratificatie van vijftig gulden enz. jar 1841 (4)
Zweitzer F., Commies 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)
Zweitzer Joseph 60 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Zweitzes Jurjen, Beteft een ingebrachte klacht over zijn gedrag tegen hem bij het provinciaal Kerkbestuur door J. C.
Russing, wordt ook in genoemd B. Russing Predikant te Nijkerk (fr) jaar 1818, (8).
Zwemmer----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als
gecommiteerden van van de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen
van de Quel de Zwemmer van Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704.
jaar 1817 (5)
Zwenk Grietje, 309 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)
Zwering A. H. is vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren
zijn opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met
Okkes Mr. S. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)
Zwering A. H. vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840
wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren
ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6)
dossier (22)
Zwerk Grietje, De Cipier van het Huis van arrest en Justitie met verzoek om enige verschoning voor onderscheidene
behoeftige en nog niet gevonnisde gevangenen maar voor de eerstgenoemde heeft de Burgemeester van Leeuwarden
niets ontvangen enz. enz. jaar 1823 (2)
Zwertsz A. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Zwerver Auke Melis 442 Oudega 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
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Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841
(7)
Zwerver Jacob Pieters te Langezwaag, , Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van
de overtreding enz. Jaar 1841 (9)
Zwerver Jakob H. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zwerver Jan , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(3)
Zwerver Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Zwerver Melle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1881 (2)
Zwerver Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Zwerver Poppe Coenraad 529 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 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)
Zwerver Sjoerd Pieter , Langezwaag 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)
Zwerver Sjoerd Pieter Plsaatsvervanger voor Plantinga Rienze Gemeente Bolsward worden vermeld in een door de
Luitenant Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Schoenlaub F.
H. en Huikscha W?. J. (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)
Zwerver Tjibbele Halbes Wartena Schipper, jaar 1840
Zwerver Tjibbele Visker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zwerwer A. M. 24 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zwerwer Sjoerd 58 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 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)
Zwettering Pinneseter Joha Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Renkum. Korporaal 2-4-1836 Overleden te
Koempoelang (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)
Zwier Albert Johannes , komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Zwier Antje Idzes, 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)
Zwier H. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de
Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der
Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Zwier Klaas Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Zwier Lammert Harmens Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Zwier Lammert Harmens staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus
Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Zwier Lammert Jans * 1786 te Tjalleberd wonende hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het
Vaderland jaar 1813 (2)
Zwier Lucas, 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)
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Zwier Roelof te Wolvega wegens het transporteren van een Militair van Wolvega naar Heerenveen enz., wordt vermeld
in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens
onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar
1815 (4) dossier (23)
Zwiers Antoon hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch samen met Dijk van Pieter te , Weits Christiaan,
Jacobs Jan, Simons Paulus, jaar 1815 (20)
Zwiers Dirk Kapitein op de Triton, jaar 1838

Zwierstra Anne Jans, 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)
Zwierstra Anne Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Zwierstra D. 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)
Zwierstra Jan Idzes, 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)
Zwierstra Jan Idzes, 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)
Zwierstra Jan Idzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Zwierstra Nanne Piers, 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)
Zwierstra Pier Joh. 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)
Zwierstra Roelof Jans 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)
Zwierstra Roelof Jans, 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., jaar 1839 (7)
Zwierstra Roelof Jans, 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)
Zwierstra Roelof Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Zwieten Mattheus, 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)
Zwieten van Dirk 160 is zijn volgnummer en Bodegraven 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)
Zwieten van Fredrik 02-08-1782 Owerkerk aan den IJsel wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale
Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog
met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen
vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen
informatie enz. jaar 1817 (3)
Zwigt Jan 149 Oldemarkt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8 e
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)
Zwigt R. 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
Zwigte Roel Minks 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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Zwijndrecht van & Weilandt ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een
document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob
Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn.
Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een
notariële akte Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook
Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn
Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt
Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung
& Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond
Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor
zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van
Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van
Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden
binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en
Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias
Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam
en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend
door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst
waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J.,
Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W.,
Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles
gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Zwijndrecht van Pieter wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid
Holland jaar 1819 (4)
Zwijnenburg Fredrik, 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)
Zwink Grietje, 264 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)
Zwinkels Hendrik * 09-11-1793 Schiedam, Korporaal , in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements
lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens
vonnis van de Krijgsraad, uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Theodora Sara in 1836 enz., en vervallen van
den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus
en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Zwitsers regiment Schmidt----- 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)
Zwittink Marcus J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11
Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Zwol v. Jentje de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de
Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der
Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Zwol Grietje weduwe van Groen Berend, 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)
Zwol v. J. J. 19 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Zwol v. Jacob hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie
d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen
Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Zwol van Jacob Douwes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Zwol van Bauke H. 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)
Zwol van Bauke H. 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)
Zwol van Bauke Harmens, Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Terwispel Bauke Harmens van
Zwol, jaar 1840
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Zwol van Feitze H. 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)
Zwol van Jan Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Zwol van Jan Hendriks staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus
Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Zwol van Jan Jantjes 217 Gordijk 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)
Zwol van Jan Regnerus, 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)
Zwol van Johannes, 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)
Zwol van Tjerk * 8 maart 1889 Terwispel Veldwachter teOpsterland, jaar 1918 (3)
Zwol van W. H. 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden 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)
Zwol van Wolter Hendrik 35 is zijn volgnummer en Tjalbert 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)
Zwol van Wolter Hendriks* 1795 wonende te Tjalleberd, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke
zich vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Zwolle Anna, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Zwolle van Fredrik 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)
Zwolle, ---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van
Vriesland dat i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden
genoemd de plaatsen: Meppel, Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2)
Zwolle. Onderwerp: Overstroming Februari 1825 genoemd de plaatsen Lemmer, Kuinre jaar 1825 (7)
Zwolsma A. heeft tegoed f. 27.- wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar
hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)
Zwolsma Pieter , Landmeter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Zwolsman A. te Leeuwarden voor leverantie van touw aan 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)
Zwolsman Berend A., 851 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)
Zwolsman Frederik 119 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Zwolsman Frederik 422 is zijn volgnummer en Leeuwarden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Zwolsman Frederik, 545 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)
Zwolsman Gebr. Scheepsbouwmeesters verzoeken in een handgeschreven en door hem ondertekende brief met gedrukt
briefhoofd (2 stuks) om een vergunning voor de door hem gebouwde motorboot de “Johanna” lengte 23 meter enz. de
eigenaar Weenink H. J. te Zwolle eene reis te mogen maken van Makkum via Heerenveen of Sloten naar Zwolle enz. en
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1910 (3)
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Zwolsman Gebroeders Scheepsbouwers te IJlst in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om
een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen en wel vanuit IJlst via Sneek,
Tjeukermeer, Echtenerbrug en Ossenzijl naar Meppel enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (6)
Zwolsman J. van beroep Aannemer van Publieke werken te Kuinre thans te Marssum het betreft de onlangs gedane
aanbesteding Slatting der Menaldumervaart maar dat hem bij het werk geen hinderingen egens de aanleg van de straatweg
Leeuwarden naar Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Zwolsman Klaas IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3)
Zwolsman Maaike Thijssen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Zwolsman Theunis----Pol Theunis Jans ook genaamd Piersma Theunis of ook wel Zwolsman Theunis of Pol Theunis29-041840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen
informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der
rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van
Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Zwolstra Wierd Willems staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder
de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr.
50 in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Zyden v.d. J. L---- Politiebond Rooms Katholiek “ST. MICHAEL” Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van
de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. ook de beklagen de Veldwachters zig over de
ondeugdelijke revolvers enz. waarin genoemd Duin van E. Voorzitter, Zyden v.d. J. L. , Secretaris Zoomstraat 92-B
Rotterdam jaar 1917 (2)
Zydses Dirk te Hirdgum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Zylstra Berend Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
Zylstra Bindert Jilts* 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals
verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8)
Zylstra D. C. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Zylstra J. Kapitein is met zijn schip de Fortuin op 1 Mei vanuit Newport vertrokken naar Amsterdam, staat vermeld op
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Zylstra P. A. wonende in wijk A. 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 (6)
Zytsma D. A. Kuiper van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zytsma H. A. Kuiper van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Zytsma J. 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)
Zytsma J. 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)
Zytsma J. 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)
Zytsma K. D. 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)
Zytsma P. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Zytzes Hans Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende Zathe en Landen onder Suawoude, wordt
vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van
de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Zytzes Hessel, 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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Zytzes Hotske, 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)

