
 

  

 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

  ‘’Viëtor Burhoven Zie onder Burhoven 

8381 841/12 

26-08-1841 

Vegchel van Adrianus te Gestel en Blaarthem wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord 

Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

8381 841/12 
26-08-1841 

Vegchel van Adrianus te Gestel en Blaarthem wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord 
Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6414 27 

15-01-1817 

Vegelen François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, 

des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau 
de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 

renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 

reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 

Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

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

En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 
kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 

aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 
Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 

authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse 

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

5763 3 

02-12-1890 

Vegelien Joh. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  

zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een 
groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3) 

6048  471 

15-07-1819 

Vegelin  van Claerbergen P. A. C---- Olivier J. T.  Benoemd tot plaatsvervanger van het Vredegerecht van Dronrijp i.p.v.  

Vegelin  van Claerbergen P. A. C. die eervol ontslag heeft gekregen enz. enz. jaar 1819 (3) 

8211 982/5 
24-09-1839 

Vegelin Aaltje Rienks wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op 
het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

8359 377/28, 34  

19-04-1841 

Vegelin---- Claerbergen V. L. Vegelin van wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement 

van de Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan 

Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd 

enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5) 

6830 15-A 

21-01-1824 

Vegelin de Freule---- Tjepkema  J. M. de erven van hem verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz. 

aan Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga  H. W., Tjerks Antje,  Feitsma M.M., Bijlzmer J.S.,  Dijkstra J. L.,  Mebius  
P. J.,  Jaar 1824 (9) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Vegelin F. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. 
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/16 

20-09-1841 

Vegelin Jh . P. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als kopervan  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9188 486 

26-04-1919 

Vegelin Kornelis * Duurswoude 17-07-1886 Veldwachter te Opeinde, jaar 1919  (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Vegelin N. C.  te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin N. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin P. E. van Claerbergen, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

6264 1149-2 

21-11-1815 

Vegelin P. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een 

bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee 

moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 13 

Vegelin Ph. Jr. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin V. 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) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Vegelin v. Claarbergen Valerius Lodewijk hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie 

Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende 

Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 



6301 334-3       

04-06-1822         

Vegelin V. L. een jaarlijkse Eeuwige Rente ten laste van  hem,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en 

Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. 

enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Vegelin V. L. 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) 

6000 596 

22-06-1815 

Vegelin van Claarbergen ….?---- Jorissen ….? Controleur der Belastingen te Workum met als onderwerp het verwerven van 

Zetters der Belastingen en dat voorgedragen worden;  Vegelin van Claarbergen ….?en Buma ….? Jaar 1815 (1) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin van Claarbergen A. W. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6383 62 
02-04-1814 

Vegelin van Claarbergen O. L. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat 
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 

het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

8361 434/6 sectie 
B, E, F. 

04-05-1841 

Vegelin van Claarbergen V. L. te Joure staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem 
betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de 

gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de 

grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin van Claebergen F. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

Vegelin van Claerbergen  ….?, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Vegelin van Claerbergen  A. W. 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)  

6060 480 
06-07-1820 

Vegelin van Claerbergen  Asuerus , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  
200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Vegelin van Claerbergen  Epo Sjuck Burmania   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

Vegelin van Claerbergen  H. C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 
betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Vegelin van Claerbergen  Jhr.  J. 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Vegelin van Claerbergen  Jhr. Philip Ernst  Assuerus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 
belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Vegelin van Claerbergen  Jhr. Valerius Lodewijk  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6094 392 

12-05-1823   

Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk  ---- Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad 

enz. gerepresenteerd door  voorgenoemde heer der registratie der Domeinen,  ter eenre  zijde  Moet Roelof Jans en Veen van 

der Wilt Jacobs Veenlieden en Boetje Auke Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk 
en Abinga van Humalda  Jonkheer Idserd Onderwerp: voor het daadelijk herstel van  der Kerk en Toren  der Hervormede 

gemeente van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Vegelin van Claerbergen  N. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6865 20-A 

20-01-1825 

Vegelin van Claerbergen  P. C. A.  Onderwerp een aanbesteding jaar 1825 (1) 

6013 394 

05-07-1816 

Vegelin van Claerbergen  Philip Epe Ahasuerus  --- Statema die eervol ontslag heeft gekregen als Vrederechter in het Canton 

Dronrijp, in zijn plaats is benoemd  Vegelin van Claerbergen  Philip Epe Ahasuerus  thans lid der staten van Friesland jaar 1816 
(3) 

6656 490 blz. 9 

15-10-1816 

Vegelin van Claerbergen  Philip Ernst Assuerus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het 

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

(19) 

6302 165 

10-10-1822 

Vegelin van Claerbergen  V. L. Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de 

Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs  enz. 
jaar 1823 (7) 

6302 165 

10-10-1822 

Vegelin van Claerbergen  V. L. Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de 

Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs  enz. 
jaar 1823 (7) 

6047 379 

03-06-1819 

Vegelin van Claerbergen ….? Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6001 648 
14-07-1815 

Vegelin van Claerbergen ….? Surnumerair Controleur van de divisie Leeuwarden verder genoemd,  Buma ….? Surnumerair 
Controleur van de divisie Leeuwarden die voornoemde assisteerd enz. jaar 1815 (1) 

8211 988-3, 16 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Vegelin van Claerbergen ….? te Joure,, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 

1000 namen (132) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 
jaar 1822 (2)  alles (13) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen A. C. 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) 



6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin van Claerbergen A. C. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen A. 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) 

6046  346 

19-05-1819 

Vegelin van Claerbergen A. E. ook E. A.---- Olivier Sipke Tietes, 35 jaar, Hij staat op een document als candidaat voor de post 

van Plaatsvervangend Vrederechter in het Canton Dronrijp i.p.v.  de heer Vegelin van Claerbergen A. E.  ook  E. A. jaar 1819 
(2) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen A. N?. 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) 

6098 911 

22-09-1823    

Vegelin van Claerbergen E. S. B. te Cornjum onder Jelsum, benoemd als ontvanger der belastingen te Cornjum  in plaats van  

Le Maire Jean  enz. jaar 1823 (3) 

6097    803 
26-08-1823 

Vegelin van Claerbergen E. S. B. te Cornjum onder Jelsum, Hij staat op een document ( met 4 kolommen info)  voordracht  
voor de post van ontvanger der belastingen te Jelsum, ook de benoeming enz. jaar 1823 (3) (dossier 6) 

6100 1087 

04-11-1823 

Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck Burmania Controle Leeuwarden   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) 

5998 323 

06-04-1815 

Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck en Buma Johan Hora beide worden benoemd tot Surnumeraire Controleurs der Directe 

belastingen in de provincie Vriesland enz. jaar 1815 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen F. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 
jaar 1822 (2)  alles (13) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Vegelin van Claerbergen F. M. A. , 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 (6) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin van Claerbergen H. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6631 1144 

23-09-1814 

Vegelin van Claerbergen in gebruik bij Sijtzes Anne te Oosterwierum wordt vermeld in een document van het Olde  Burger 

Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal 

percelen land was  ondertekend door de rentmeester Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6) 

8285 615-2, 16 
19-06-1840 

Vegelin van Claerbergen J. W. P. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vegelin van Claerbergen Jhr Ph. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 
03-06-1819 

Vegelin van Claerbergen Jhr. Assuerus   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin van Claerbergen Jhr. Assuerus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de 

Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen Jhr. J. van L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

8361 434/6 sectie 
A. 

04-05-1841 

Vegelin van Claerbergen Jhr. P. E. A. staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij 
van  Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat 

in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan 

welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen Jhr. S. Burmania, 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) 

8280 526-1, 16 
22-05-1840 

Vegelin van Claerbergen Jhr. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6060 480 

06-07-1820 

Vegelin van Claerbergen Jhr. V. L. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vegelin van Claerbergen Jhr. Valerius Lodewijk 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) 

8359 377/28, 8 

19-04-1841 

Vegelin van Claerbergen Jhr. Valerius Lodewijk wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 

33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het 
Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van 

het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 

1841 (6) 

3572 16 

29-04-1822 

Vegelin van Claerbergen Johan---- Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. te kenen 

evende dat hij gaarne zou willen hebben het Octrooij, Reglement en Conditiën  ten overstaan van Burmania van Taco, 



geratificeerd door de Grietman Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) enz. verder worden genoemd Kamstra T. 

W. V., Sminia van J. en Oosterdijck J. jaar 1822 (8) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 
(2)  alles (13) 

8375 708-5_16 

20-07-1841 

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan)---- Bouma K. E. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en 

gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 
ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_16 

20-07-1841 

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan)---- Bouma K. E. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en 

gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 

ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

3584 97 t/m 101 
25-06-1835 

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) te Joure en Rodenhuis Bouwe & Zn. te Harlingen  enz. door het 
opgegeven Faillissement van Wijnen James te Londen gemachthebbende van de belanghebbende de heer Rodenhuis Y. 

Bouwesz. te Harlingen enz. jaar 1835 (13) 

9183 1032 

28-06-1916 

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Haskerland jaar 

1916 (4) 

8382 856/5 

30-08-1841 

Vegelin van Claerbergen P. E. A. (Jonkheer) Bergsma C. te Idaard betreft betaling  wegens veroordeling enz. komt ook in voor 

Vigelin van Claerbergen P. E. A. (Jonkheer) jaar 1841 (3) 

6055 150 

29-02-1820 

Vegelin van Claerbergen P. E. A. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft 

de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6067 

 

163 

23-02-1821 

Vegelin van Claerbergen P. E. A. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een 

ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6036 493-C 

 13-07-1818 

Vegelin van Claerbergen Philip Epen Asuerus te Dronrijp Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District 

Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6656 490 blz. 3 

15-10-1816 

Vegelin van Claerbergen Philip Ernst Assuerus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het 

Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als 

aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier 
(19) 

6093 323 

17-04-1823   

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland komt voor in een stuk ,  een contract met de 

Hervormede Gemeente te Haskerdijken  jaar 1823 (3) 

6414 40 
22-02-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Meulen van der Jochem Hijlkes laatselijk gediend hebbende  als 

Flankeur bij het enz.  uit hoofde van Krankzinnigheid gepaspapoort zijnde enz. jaar 1817 (2) 

6415 97 

24-03-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6416 127 

31-03-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat 300 roeden onder water is gekomen onder de dorpe Nijegaske lopende langs de Heerensloot van de  

enz. jaar 1817 (1) 

6416 161 

23-04-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Alphabetische lijsten voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6418 231 

05-06-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de vrijwilliger Dijkstra Hamke in 1815 werkelijk als vrijwilliger voor Joure enz. 
jaar 1817 (12 

6421 389 

01-09-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Slof Wieger Jacobs te Oudehaske en Houter Hendrik te Joure aangeschreven zijn 
om zich op Woensdag 3 september te melden enz. jaar 1817 (1) 

6423 541F 

20-10-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een 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) 

6421 389 

01-09-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Slof Wieger Jacobs te Oudehaske en Houter Hendrik te Joure aangeschreven zijn 

om zich op Woensdag 3 september te melden enz. jaar 1817 (1) 

6423 541F 
20-10-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een 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) 

6277 81 
18-01-1817   

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk)----Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide 
Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die 

mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om de op de som waarop zij  ter zake het graan  door hun te gebruiken de 

Bakkerijen  over den jare 1817 gemalen wordt enz.  Grietman Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) en 
Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns W. (Wyberen), Dalmolen H. jaar 1817 (4) 

6642 659 

29-07-1815 

Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius Lodewijk) hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van 

Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde 

vergadering der Staten Generaal enz. jaar 1815 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Vegelin van Claerbergen V. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

5986 287-B, 3 

16-04-1814 

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in 

het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn 

tractement enz. jaar 1814 (5) 

6252 1199 
01-12-1814 

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk---- Lieuwes Murk L. , 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) 

6013 401-b 

09-07-1816  

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met 

vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

8380 831-5 
23-08-1841 

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk, met o.a.  een handgeschreven brief zijn handtekening  en  Questius Assuerus met 
o.a.  een handgeschreven brief zijn handtekening  , betreft een  een stuk weiland enz. enz. jaar 1841 (3) 

6015 608-a 

11-10-1816 

Vegelin van Claerbergen Valerus Lodewijk----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke 

ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vegelin van Claerbergen van Burmania Jhr. 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) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vegelin van G. W. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6383 72 
23-04-1814 

Vegelin van Klaarbergen B. E. A. te Dronrijp, 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) 

6100 1212 

29-11-1823 

Vegeling Freule is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- 

Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Vegilin V. L., Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Akkrum jaar 1816  (5) 

6036 512 

20-07-1818 

Vegilin van  Maerbergen P. E. A. hij staat in een document  betreffende een Ordonnantie en verschuldigde gelden jaar 1818 (1) 

6049 569 

12-08-1819 

Vegilin van Claerbergen ….? onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (3) 

8350 175/27-9 

21-02-1841 

Vegilin van Claerbergen Jonkheer Pieter Benjamin Johan wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Haskerland in een 

document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van 
de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. 

jaar 1841 (12) 

8350 175/27-9 
21-02-1841 

Vegilin van Claerbergen Jonkheer Valerius Lodewijk wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Haskerland in een 
document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van 

de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. 

jaar 1841 (12) 

8364 498/10, 1 
21-05-1841 

Vegilin van Claerbergen V. L. staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 
Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal 

deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6656 490 blz. 5 
15-10-1816 

Vegilin van Claerbergen Valerius Lodewijk staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het 
Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als 

aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier 

(19) 

9180 1246 

05-07-1915 

Vegt de Hendrik,  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) 

6843 20-A 

Bladzijde 6 
21-05-1824 

Vegt v.d  Wiebe R. Arbeider te Beetsterzwaag, 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) 

6254 188-5 

23-02-1815 

Vegt v.d. W. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, 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) 

6631  1099 

11-09-1814 

Vegt v.d. W.----Romar E. (Eelco) thans Predikant te Arum het betreft zijn request betreffende het agterstallige tractement als 

predikant te Boornbergum en Kortehemme over 1811-1812 en 1813 waarover een conflict is en de Schout van de Gemeente 

Beetsterzwaag Vegt v.d. W. enz. jaar 1814 (4) 

6843 20-A 

Bladzijde 8 

21-05-1824 

Vegt v.d. Wiebe R. ---- Buursma T. A. Diaken  verhuurder en Vegt v.d. Wiebe R.  te Beetsterzwaag, 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) 

6646  947 
04-12-1815 

Vegt van de W---- Nicolai Jan Minderts Boereknegt te Olterterp, de Schout Vegt van de W. verklaart dat voornoemdeniet in 
staat is zekere boete en kosten te voldoen  dit tot verbazing van eerstgenoemde enz. Jaar 1815.(7) 

8285 615-2, 7 

19-06-1840 

Vegt van der ….?  te Bolsward 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 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd  en door wie deze verstuurd is enz. 

jaar 1840 (5) 

6400 

 

818 

02-10-1815 

Vegt van der ….?---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Fuselier 
Vogelschaar Dooitzens en Vegt van der ….? welke op marsch zijn gedeserteerd enz. jaar 1815 (1) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 
06-02-1824 

Vegt van der ….? te Huissen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

9187 1475 
05-10-1918 

Vegt van der Anthonie, 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) 

6868 23-02-1825 

2-A 

Vegt van der B. W.---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg en 

Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren 
zullen hebben verkregen enz. jaar 1825 (6) 



6709 36 deel 1 

blz. 5 

16-01-1822 

Vegt van der J. te Elden wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 6 
06-02-1824 

Vegt van der J. te Elden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

6 
16-01-1822 

Vegt van der J. te Elden, 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) 

9181 2030 

25-11-1915 

Vegt van der Jan G. te Arnhem, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

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

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Vegt van der Jan Gabriel, 107 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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Vegt van der Jan,  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) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Vegt van der P. 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Vegt van der Pieter, 582 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) 

8359 373-20 
17-04-1841 

Vegt van der Roelof te Leeuwarden (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke 
door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. 

jaar 1841 (8) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Vegt van der Rutgert 296 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) 

9182 428 

29-02-1916 

Vegt van der S. R. ( Mejuffrouw) te Akkrum verzoekt in een handgeschreven brief met haar handtekening een vergunning om 

een uitgang te maken  naar de rijksweg enz. enz. tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   jaar 

1916 (9) 

6868 23-02-1825 

2-A 

Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg en Hohenlands Thoe beide te 

Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren zullen hebben verkregen enz. 

jaar 1825 (6) 

6855 20-A 
07-10-1824 

Vegt van der Tiete werkende als schoenmaker te Huizum een procesverbaal wegens  geen  patent te hebben in 1823 , jaar 1824 
(3) 

9180 1246 

05-07-1915 

Vegt van der Wytske,  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) 

6625 363 
12-03-1814 

Vegt van W. ----Suringar Dominicus Mr. is aangesteld door de Schout Vegt van W. van Beetsterzwaag als Secretaris in een 
door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland enz. jaar 1814 (1) 

6624 291 

11-02-1814 

Vegt van W.. Schout van de Gemeente Beetsterzwaag ondertekend een brief en draagt voor  Posthumus Tjeerd Tjeerds om hem 

te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletselen enz. jaar 1814 (1) 

8099 684-14 
13-07-1838 

Vegte van der Antonij  , Lancier  bij het Regiment Lanciers no. 10, * 09-12-1811 Zwolle,  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) 

9183 1827/6 
00-12-1916 

Vegte van der Christoffel Cementsteen Fabrikant teNijehaske, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 
(4) 

9187 1909-6 

31-12-1918 

Vegte van der Christoffel, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 

woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4) 

9185 1751/5 
01-01-1917 

Vegte van der Christoffel, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar 
1917 (4) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Vegter (Regter?) A. R.  te Eernewoude wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene 
naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke 

Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8372 653/1 

00-00-1841 

Vegter A. R.---- Staphorsius  J. J.,   Vegter A. R.,  Keimpema van J. S., Hylkema   K. F.,  een handgeschreven brief met hun 

handtekeningen met het verzoek om  een Veldwachter te aanstellen in hun dorp Eernewoude , verder een handtekening van 
Veenstra Anne, en  Veenstra  D.  jaar 1841 (6) 

8278 447/5, 105 

07-05-1840 

Vegter Alef Roelofs  EernewoudeSchipper op de Vrouw Margrieta, jaar 1840 



9725 Deel 2  

Blz.51 

00-00-1884 

Vegter Andries naar Batavia,  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) 

9725 Deel 2  
Blz.47 

00-00-1883 

Vegter Andries naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.48 
00-00-1883 

Vegter Andries naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.46 
00-00-1883 

Vegter Andries,  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) 

9725 Deel 2  

Blz.54 
00-00-1884 

Vegter Andries,  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) 

9725 Deel 2  

Blz.55 

00-00-1884 

Vegter Andries,  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) 

9725 Deel 2 

07-06-1884 

Vegter E. J. Barradeel Kapitein op de Jantje Martens komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9182 126 
15-02-1916 

Vegter J.---- Hulshof J. en Vegter J. en Bulthuis N. , verzoeken in een handgeschreven brief met hun handtekening om een 
duiker te mogen leggen dwars door den rijksweg van enz. enz. tevens de toestemmin enz. jaar 1916 (10) 

5711 8-c 

19-09-1899 

Vegter J. Joure Opzichter Onderwerp: 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 

6830 28-C 

20-01-1824 

Vegter Jannes Abels---- Pekelder Lammert Geerts en Vegter Jannes Abels Lotelingen in de gemeente Veendam staan vermeld 

in een brief van de Gouverneur van Groningen aan de Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1824 (3) 

6830 28-C 
20-01-1824 

Vegter Jannes Abels---- Pekelder Lammert Geerts en Vegter Jannes Abels Lotelingen in de gemeente Veendam staan vermeld 
in een brief van de Gouverneur van Groningen aan de Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1824 (3) 

9465 Deel 2, 73 

31-10-1866 

Vegter Reinhardt te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Zwolle,  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)      

9725 Deel 2  

Blz.36 

00-00-1881 

Veij Jan,  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) 

9725 Deel 2  
Blz.42 

00-00-1882 

Veij Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2) 

9184 935 
16-07-1917 

Veiling----- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En 
de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te 

Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 

1917 (10).   

6418 255-A 

00-05-1817 

Veinck Hugo 40 is zijn volgnummer en Vlaardingen 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)  

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Veitsma Jacob, 519 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) 

6864 26/1-C, 20 
07-01-1825 

Veitsma Salomon Philippus  8e afd. Inf. 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) 

6418 248-C 1e bat  

4e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Veld Coenraad staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het 

Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie 

der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable 

Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

9184 1031 
01-08-1917 

Veld Lieuwe, 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Veldboer Atte Pieters 147 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) 

6394 257 

31-03-1815 

Velde de (Welde?) Hans Sijubolts hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat 
een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te 

doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal 

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

6840 36-A  

blz. 27 
22-04-1824 

Velde Hendrik Kuipersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 



met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6840 36-A  

blz. 27 
22-04-1824 

Velde Hendrik Kuipersknecht 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Velde Jacob Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Velde Jacob Kornelis hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Velde Jacob Kornelis, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Velde S. K. te Gordijk hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 
van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Velde S. P. te Grouw hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Velde Sijbren 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Velde Sybren 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Velde te  - Feenstra – te Velde Iepelin, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 
(4) 

6424 584 

02-12-1817 

Velde te S. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6424 584 

02-12-1817 

Velde te S. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8280 517-11,  
34-36 

19-05-1840 

Velde ter T. A. te Oldetrijne wordt vermeld als schatter in de Gemeente Mildam in een document genaamd: In voldoening aan  
Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte 

staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 

wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280 517-11,  

34-35, 37 

19-05-1840 

Velde ter T. A. te Oldetrijne wordt vermeld als schatter in de Gemeente Wolvega in een document genaamd: In voldoening aan  

Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte 

staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8364 489-6 
1+18-20 

18-05-1841 

 

Velde ter Theunis A. staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 

tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  

jaar 1841 (4) 

9126 1043-39 
1879/1880 

Velde ter Theunis Alberts, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6396 595 

14-06-1815 

Velde v. d. Johannes te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft met eerbied te kennen dat hij 

op grond van de Publicatie van Z.K.H. en in de Schutterij is gedesigneerd en tot de post van Capitein van de Compagnie 
Schutters verkoosen en voorgedragen  maar dat hem dat als zeer bezwaarlijk enz. jaar 1815 (2) 

6711 248 blz. 3 

07-09-1822 

Velde v. der Bauke Sybrens 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) 

6711 248 blz. 4 

07-09-1822 

Velde v. der Bauke Sybrens 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) 

6711 248 blz. 3 
07-09-1822 

Velde v. der Jacob Sybrens 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) 

6711 248 blz. 4 
07-09-1822 

Velde v. der Pieter Sybrens 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) 



6711 248 blz. 3 

07-09-1822 

Velde v. der Symen Sybrens 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Velde v.d. Anne M., 66 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Velde v.d. Anne M., 99 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6087 948-2 
11-10-1827 

Velde v.d. Anne 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) 

6380 13 Lijst 1v 
29-01-1814 

Velde v.d. Auke Joh’s te Ureterp, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Velde v.d. Bauke Sybrens 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) 

8210  958/2 211 

Bladz.7>> 
17-09-1839 

Velde v.d. D. P. te Wierum 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) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Velde v.d. de weduwe te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8375 708-5_27b 
20-07-1841 

Velde v.d. G. T. de erven te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd 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 ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_27b 
20-07-1841 

Velde v.d. G. T. de erven te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd 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 ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6840 36-A  

blz. 30 

22-04-1824 

Velde v.d. gerrit S. Koopman 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) 

6840 36-A  

blz. 30 
22-04-1824 

Velde v.d. gerrit S. Koopman 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) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Velde v.d. H. 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) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Velde v.d. Hendrik 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) 

8210  958/2 211 

Bladz.7>> 

17-09-1839 

Velde v.d. I. P. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 

vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6032 176 

11-03-1818 

Velde v.d. J  ---- Beekhof Theunis Ydes deurwaarder der belastingen van Sloten, Balk, Lemmer, Oosterzee en Langweer, hij  

blijft nalatig in zijn functie om deze met ijver te beoefenen enz. enz.  is er door de ontvanger Bakker Jan M.   het dringend 

verzoek aan Velde v.d. J  ontvanger der belastingen     enz. enz. verder wordt voorgrdragen voor de Deurwaardersfunctie 
Zandstra Geert Wybren die enz. enz. jaar 1818  (1) 

6258 630-14, 15 

17-04-1815 

Velde v.d. J.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend 

(in Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen 

Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief 
namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De 

Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. 
en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier  (45) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Velde v.d. 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) 

3581 19, 20,  

20-A 
10-06-1848 

Velde v.d. J. P.  Koopman en Winkelier  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) 



8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Velde v.d. J. 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 der Personele 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Velde v.d. J. S. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Velde v.d. J. S. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.13 

27-08-1839 

Velde v.d. J. S. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

5997 223 

11-03-1815 

Velde v.d. J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der 

overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e 

kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Gaasterland 

Velde v.d. J. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

5675 37 

11-11-1915 

Velde v.d. J. Y. ----Feenstra Johannes, Beurtschipper te Oosterwolde in een door hem ondertekende brief verzoekt hij om een 

vergunning om i.p.v. met zijn zeilschip dezelfde dienstregeling met  zijn motorboot te mogen bevaren dit i.v.m. de 

houdbaarheid van de te vervoeren zuivelproducten enz. enz.  ter onersteuning zijn aanwezig de brieven van dee Coöperatieve 
Roomboter en Kaasfabriek “De Vooruitgang”te Wijnjeterp getekend door de Directeur Velde v.d. J. Y. en een brief van de 

coopratieve Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” getelkend door de Directeur Jong de F. J. beide brieven met een gedrukt 

briefhoofd gedeeltelijk in Kleur enz. jaar 1915 (7) 

6424 609 
10-12-1817 

Velde v.d. Jan Gerbens 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6424 609 

10-12-1817 

Velde v.d. Jan Gerbens 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 

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

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correcie 

26-03-1824 

Velde v.d. Japke A., 344 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Velde v.d. Jelles Pieters, 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) 

6392 119 
15-02-1815 

Velde v.d. Joh’s  Capitein Commandant der Schutterij van de Stad Bolsward ondertekend een document betreffende 75 
mannen die gedisigneerd zijn en wel uit Fatzoendelijkste classe der ingezetenen enz. jaar 1815 (3) 

6402 

 

916-2 

08-12-1815 

Velde v.d. Joh’s  de Capitein Commandant der Schutterij van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat bij de Schutterij geen overcomplete Trommen zijn enz. jaar 1815 (1) 

6424 609 
10-12-1817 

Velde v.d. Joh’s 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6424 609 
10-12-1817 

Velde v.d. Joh’s 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6632 1291 

19-10-1814 

Velde v.d. Joh’s Boekhouder der Voogden van het weeshuis te Bolsward  dat zij enige stukken losland gelegen onder de Stad 

Bolsward welke op St. Petri en Meij 1815 vrij van Huuringe zijn en deze publiekelijk willen verhuren de zittende huurders zijn 

Siebrens Doekle, Eeltjes Hidde en Douwes Murk enz. jaar 1814 (2) 

6396 598-B 
19-06-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Comm. van de Schutterij van de Stad Bolsward  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3) 

6389 725 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 
16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 

(5) 

6389 725 
16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 
(5) 

6389 725 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 



6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 

(5) 

6389 725 
16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 

(5) 

6389 725 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 
(5) 

6389 725 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 

(5) 

6389 725 
16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 
(5) 

6389 725 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 
16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 

(5) 

6389 725 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 

(5) 

6389 725 
16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6389 728G 

16-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 
(5) 

6403 1-1 

02-01-1816 

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Stad Bolsward ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende Schutterij 

aldaar  zoo als denzelve op den enz.. Jaar 1816 (2) 

6401 
 

852A 
01-11-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant der Schutterij te Bolsward  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
Militaire zaken waarin vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815  (4) 

6397 671-A 

15-07-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant der Schutterij te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Sterkte Staat der Schutterij enz. jaar 1815 (5) 

6398 701F 
02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 
02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 

02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 
Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 

02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 
Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 

02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 

02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 
02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 
02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 
02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 

Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 

6398 701F 

02-08-1815 

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de 
Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en 



6397 640-F 

01-07-1815 

Velde v.d. Johannes Capitein Comm. der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken  een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6830 18-A blz. 23 

21-01-1824 

Velde v.d. Johs. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 23 

21-01-1824 

Velde v.d. Johs. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Velde v.d. K. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6424 609 

10-12-1817 

Velde v.d. K. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

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

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Velde v.d. K. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt 

zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Velde v.d. K. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt 

zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

8308 1070-8 
1-20 

28-10-1840 

Velde v.d. K. 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 der Personele 

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.12>> 
27-08-1839 

Velde v.d. K. S. te Grouw 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) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Velde v.d. Klaas Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Velde v.d. Klaas Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 

Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Velde v.d. Klaas Y. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

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

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

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Velde v.d. Klaas Y. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

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

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

5997 223 

11-03-1815 

Velde v.d. M. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der 

overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e 

kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 

5982 1750 
16-12-1813 

Velde v.d. M. te Sloten, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een 
Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 

6076 865 

08-11-1821 

Velde v.d. P. F. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan 

Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren 
geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve 

spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6) 

6382 79 nr. 50 

31-03-1814 

Velde v.d. P. J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen 

tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie 
jaar 1814 (5) 

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Velde v.d. P. 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 der Personele 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Velde v.d. P. S. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Velde v.d. Pieter S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

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

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

6840 36-A  

blz. 35 

Velde v.d. Pieter S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 



22-04-1824 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) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Velde v.d. Pieter Sijbrens 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) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Velde v.d. Pieter Sybrens, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Velde v.d. S. te Tjerkwerd 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Velde v.d. Sybren F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  

alles (13) 

6840 36-A  
blz. 36 

22-04-1824 

Velde v.d. Sybren P. Rentenier, 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) 

6840 36-A  

blz. 36 

22-04-1824 

Velde v.d. Sybren P. Rentenier, 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) 

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Velde v.d. Symon Sybrens 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) 

6030 14 

07-01-1818 

Velde v.d. T. H?. hij is aangesteld als bediende bij de molen en kan de post van Deurwaarder te Bergum er niet bijdoen en in 

een handgeschreven  brief met zijn handtekening  wenst  hij daarvan ontslagen te worden jaar 1818  (1) 

6633 1387 
09-11-1814 

Velde v.d. Tjibe K. .---- Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de Stad IJlst 
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware ziekte  en de daarop 

gevolgde armoede van Eldering Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig te IJlst en zij hebben de de 

Maire van Workum om dat gezin onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit dossier een ondertekende brief van Everts 
E. A. (Evert Arend) Maire van Workum aan de Armvoogden van  IJlst en een brief ondertekend door de Adjunct Maire van 

Workum Brandenburgh J. enz. jaar 1814 (6) 

6256 333 
07-04-1815 

Velde v.d. Tjible R. ondertekend het navolgende document> Eldering Roelof het betreft de restitutie van kosten aan hem en de 
President Burgemeester van Workum is zelf de oorzaak van de kosten der reizen welke de armenvoogden van IJlst hebben 

moeten doen enz . jaar 1815 (2) 

6424 609 

10-12-1817 

Velde v.d. Tobias 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6424 609 
10-12-1817 

Velde v.d. Tobias 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Velde v.d. W. P. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6424 584 

02-12-1817 

Velde v.d. Z. 8 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Velde v.d. Z. 8 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) 

6101 1370               

30-12-1823 

Velde van Antony Ondermeester te Hallum, hij doet examen om te solliciteren naar de functie van onderwijzer in de openbare 

school van Jislum  enz. jaar 1823 (1) 

6830 8-A 

15-01-1824 

Velde van Antony staat in een Extract van de Minister van Onderwijs  betreffende zijn aanstelling als onderwijzer 3e rang  op 

de school te Jilsum Jaar 1824 (4) 

6830 8-A 

15-01-1824 

Velde van Antony staat in een Extract van de Minister van Onderwijs  betreffende zijn aanstelling als onderwijzer 3e rang  op 

de school te Jilsum Jaar 1824 (4) 

6026 652 

23-09-1817 

Velde van d. Jelles P. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke 

Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 

, 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

9184 699 

05-06-1917 

Velde van de Catharinus Helenus Nijdholt, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 

1917 (4) 

6021 218 
10-04-1817 

Velde van de H. F. te Mechelen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 
totale lijst (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 3 
06-02-1824 

Velde van de J. C. aan de Bilt, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 



Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 1 

Blz. 9 
04-01-1819 

Velde van de J. C. Predikat te Odijk tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt 

van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten 
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 25 

06-02-1824 

Velde van de J. C. Secretaris van het Provinciale Kerkbestuur te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. 
wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de 

benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken 

der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 2 

Blz. 14 

04-01-1819 

Velde van de J. C. te Odijk 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) 

8378 780/19 

09-08-1841 

Velde van de J. J. B.-------- Kamstra Hendrik te Bolsward een handgeschreven brief met zijn handtekening , en Velde van de J. 

J. B.  te Koudum een handgeschreven brief met zijn handtekening ,  beide verzoekende om een betrekking bij het bestuur van 

de belastingen tevens aanwezig een staat met 9 kolommen met gegevens  van hen enz. enz.  jaar 1841   (5)   

6251 1073 
30-10-1814 

Velde van de J. M. , voor geleverde Medicijnen in `1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der 
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 

(4) 

6830 18-A blz. 35 
21-01-1824 

Velde van de J. M. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6830 18-A blz. 35 
21-01-1824 

Velde van de J. M. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

5673 

 

43 

30-05-1901 

Velde van de J. P. Azn.te Dordrecht , een verleende vergunning (Rose) voor het schip de “Maria Clazina“tot het  Sleepen in 

Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1) 

5672 150 

28-04-1898 

Velde van de J. P. Azn.wonende Singel no. 94 te Dordrecht,  In een handgeschreven door hem ondertekende brief verzoekt hij 

beleefd een doorlopende vergunning om te mogen sleepen van Harlingen tot Delfzijl voor de Sleepbooten “Elizabeth”, “Pieter 
Martinus”, “ Jacobus”en “Partout”  tevens een staat met  de diverse schuiten die hij zal slepen met de maten van deze schuiten 

enz. Ook een telegram aanwezig Jaar 1898  dossier (19) 

8103 286, 764/16 
04-08-1838 

Velde van de J. Schipper, jaar 1838 

6402 

 

900-6 

01-12-1815 

Velde van de Joh’s Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Bolsward ondertekend een staat van de Sterkte der 

Dienstdoende Schutterij te Bolsward zoo als denzelve op den 2 december 1815 enz. Jaar 1815 (2) 

6252 1186-8 
29-11-1814 

Velde van de P. K. , 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) 

5990 637 
13-08-1814 

Velde van de P. K. J. Hij is niet naar behoren aangeslgen voor de belasting voor  zijn Dienstboden en 5 Paarden, Plaizier en 
Pasagiergeld enz. jaar 1814 (2) 

6089 1186          

21-12-1822 

Velde van de S. ,  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) 

6027 740 
20-10-1817 

Velde van den M.  ---- Hornstra  Jelle Piers Schoolponderwijzer te Sloten (Fr)  in een handgeschreven  brief met zijn 
handtekening  waarin hij aan de Gouveneur van Friesland mededeeld dat de zeer geringe en niets beduidende schoolpenningen 

geen toerijkend bestaan voor hem en zijn  zelfs talrijke huisgezin enz. enz. en verzekt dan ook de post van Ontvanger der 

Directe Belastingen te mogen ( door het overlijden van ; Velde van den M.  vacant gekomen) enz. enz. jaar 1817 (2) 

6028 810 
13-11-1817 

Velde van der  Sjoerdje J. 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) 

6282 763 

07-08-1817 

Velde van der ….?  en Noordenbos ….?  Beide van beroep Heelmeester er is een verzoek van de Geneeskundige Commissie in 

Vriesland om een specificatie wegens hunne behandeling der Roode loop te W……. in 1811 enz. jaar 1817 (2) 

6282 678 
28-06-1817 

Velde van der ….? Heelmeester te Dockum, zijn rekening  wordt betaald wegens de plaatsgehad hebbende besmettelijke 
ziekten in de gemeente Nes , omdat de betreffende personen armlastig zijn enz. enz. jaar 1817 (2) 

6028 833 

21-11-1817 

Velde van der A. ontvanger der belastingen hij vertrekt uit Sloten en Ruardi Oege Johannes  wordt voorgedragen als 

waarnemer van deze post omdat hij een  bekend en een man van zeer goed levensgedrag is. Enz. jaar 1817 (2) 

6834 16-C 
14-02-1824 

Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger 
van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een 

Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5) 

6834 16-C 
14-02-1824 

Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger 
van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een 

Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5) 

6836 29-C 

10-03-1824 

Velde van der Albert Willems betreft dat hij als verlofganger vertrokken is en behorende tot het Bataillon Artillerie Transport 

Trein enz. jaar 1824 (2) 

6836 29-C 

10-03-1824 

Velde van der Albert Willems betreft dat hij als verlofganger vertrokken is en behorende tot het Bataillon Artillerie Transport 

Trein enz. jaar 1824 (2) 

9187 1644 
06-11-1918 

Velde van der Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

6101 1311  

16-12-1823 

Velde van der Bauke Sybrens 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) 



9187 890 

04-07-1918 

Velde van der Catharinus Helenus Nijdhold ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6631 1125 
14-09-1814 

Velde van der Dirk---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met 
verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in 

Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien 

o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe 
dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 

1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  

vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  
van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een 

Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest 

aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van 
Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk 

Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma 

Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en 
Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. 

, Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met 

zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, 
Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, 

Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de 

Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand 
mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema 

Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 

1814 (7) 

8220   1137/9  

blz. 2 

06-11-1839 

Velde van der Doede Pieters 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) 

8383 890/3 

08-09-1841 

Velde van der---- Echstein en Velde van der Commissarissen te Rotterdam onderwerp; het gezonken Deense  schip de Fortuna 

Kapitein Kroger L. jaar 1841 (3) 

8120 244,1068/17 
29-10-1838 

Velde van der Eelko Oostdongeradeel Stuurman, jaar 1838 

6101 1311  

16-12-1823 

Velde van der F. R. , 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) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Velde van der Froukjen Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 

voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Velde van der G. de weduwe te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der 
gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

6254 103 
22-01-1815 

Velde van der G. wegens het besturen der exerceren, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post 
van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2) 

6276 1102-15 

18-12-1816 

Velde van der Geert 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) 

5665 10-02-1881  

akte  
119 t/m 125 

Velde van der Geertje Jans weduwe van Bosch van den Fedde Jacobs, Winkelierster te Oosterwolde eigenaresse van het 

Beurtveer Appelscha op Leeuwarden  Onderwerp:   o.a. haar handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met haar 
schip wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier) en een aanplakbiljet is aangekondigd, tevens het Tarief voor 

Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (10) 

5665 10-02-1881  
akte  

119 t/m 125 

Velde van der Geertje Jans weduwe van Bosch van den Fedde Jacobs, Winkelierster te Oosterwolde eigenaresse van het 
Beurtveer Appelscha op Leeuwarden  Onderwerp:   o.a. haar handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met haar 

schip wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier) en een aanplakbiljet is aangekondigd, tevens het Tarief voor 

Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (10) 

6418 248-C 1e bat  

1e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Velde van der Gerrit J. * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-b 1e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Velde van der Gerrit Joh’s 182 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel  Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij 

de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling 
Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Velde van der Gerrit Johannes 182 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 
der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 

van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 

(7) 

6385 142 
06-07-1814 

Velde van der Gilis te Sint Anna Parochie 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) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Velde van der H. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  



9414 133 

14-09-1914 

Velde van der H. te Drachten  hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en 

zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1) 

8292  755/7 

29-07-1840 

Velde van der H.,   Handgeschreven brief met  Handtekening van Grietje van der Meulen weduwe H. van der Velde te Sneek , 

jaar 1840 

9188 81 
15-01-1919 

Velde van der Hendrik * Westergeest Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1919  
(3) 

9191 700 

05-06-1920 

Velde van der Hendrik geb. 8 febr. 1875 Drachten Onbezolgd Veldwachter te Smallingerland verzoekt aangesteld te worden te 

Opsterland, Jaar 1920 (2) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Velde van der Hendrik Pieters 121 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) 

6631  1114 

8e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Velde van der Hendrik staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook 

wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

9186 10 

03-01-1918 

Velde van der Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 

8220   1137/9  

blz. 2 

06-11-1839 

Velde van der Ids Pieters 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) 

6623 128-134 

06-01-1814 

Velde van der J. , ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis 

(Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de 
provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als 

Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar 

Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van 
eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regering daar te stellen enz. jaar 1814 

(7)  

6060 480 

06-07-1820 

Velde van der J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 

03-05-1822 

Velde van der 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) 

6099 984 
07-10-1823    

Velde van der J. ----Eyk van Aeble thans ontvanger te Gaast wordt benoemd als ontvanger te Oosterzee i.p.v.  Velde van der J. 
die eervol is ontslagen enz. jaar 1823 (1) 

6254 166 

16-02-1815 

Velde van der J. geeft in qualiteit als Gemeente Ontvanger van Oosterzee in een geschreven door hem getekende brief aan dat, 

Hijlkema Andries Oekes nalatig is geweest  heeft hij de deurwaarder Schmidt Sijbrandus op heden 16 februari 1815 over meten 
gaan tot het in beslag nemen van een Spiegel, een Pendule een Klok enz  enz. Jaar 1815 (2) 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Velde van der J. hij ondertekend als Ontvanger van Oosterzee 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) 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Velde van der J. hij ondertekend als Ontvanger van Oosterzee 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) 

5993 919 
14-11-1814 

Velde van der J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 
afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de 

ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 

06-02-1815 

Velde van der J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 

afkondiging3e Kwartaal 1814  enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers 
der patenten enz. jaar 1815 (2) 

8383 894/20 

09-09-1841 

Velde van der J. J. B. te Koudum onderwerp; een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp;  plaatsing als 

deurwaarder jaar 1841 (3) 

5673 

 

1 t/m 8,  

05-02-1900 

Velde van der J. PAz., Elisabeth II, 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) 

5984 130 
18-02-1814 

Velde van der J. Percepteur te  Lemmer en Oosterzee---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee 
Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 

1814 (3) 

6021 264 

22-04-1817 

Velde van der J.---- Samplonius Johannes Rommerts wonende te Lemmer huis no. 25 een verzoek van de ontvanger der 

belastingen Velde van der J. om het huis van eerstgenooemde bij executie te verkopen voor de verschuldigde lasten ten bedrage 
van f. 15-9-7 die nog steeds niet aan de Deurwaarder Executant Sterkenburg J. J. enz.  door de heer Notaris Witteveen A. te 

Lemmer enz. jaar 1817 (4 

8098 286, 657/13 
05-07-1838 

Velde van der J. Schip de Vos, jaar 1838 

6264 1137 

29-11-1815 

Velde van der J. schrijft en ondertekend een brief  aan de gouveneur dat hij over de jare 1814 zijn stukken inleverd enz. jaar 

1815 (1) 

6849 11-A 
26-07-1824 

Velde van der J.--- Sippama van W  .Ontvanger te Beetgum verzoekt om verlof voor  2 weken en zijn plaatsvervanger is dan 
Velde van der J. jaar 1824 (2) 

8069 126/20, 286 

05-02-1838 

Velde van der J. te Dordrecht Schipper op de Vos, jaar 1838 



6072 581 

17-07-1821 

Velde van der J. te Lemmer en Oosterzee staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  

van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

5996 120 

11-02-1815 

Velde van der J. te Lemmer Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en 

deuren en venstergeld jaar 1815 (2) 

5996 120 
11-02-1815 

Velde van der J. te Oosterzee Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en 
deuren en venstergeld jaar 1815 (2) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Velde van der J. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Velde van der J. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6661 137 blz. 4 
19-03-1817 

Velde van der J. te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der 

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

enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

9182 44 / 609 

30-12-1915 

Velde van der J. te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben 

tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 
bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Velde van der J. te Ternaard: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens 

die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6031 76 

02-02-1818 

Velde van der J.---- Velde van der Melis Ontvanger der belastingen te Sloten in een handgeschreven  brief met zijn 

handtekening neemt hij  ontslag en verzoekt of zijn vader Velde van der J. te Lemmer moge worden geschargeerd enz. enz . 

jaar 1818 (5) 

6101 1311  
16-12-1823 

Velde van der Jacob Sybrens 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) 

6865 20-C 
18-01-1825 

Velde van der Jacob---- Veldt van der Johannes (zijn voogd is Kutsch J. C. te Leeuwarden)   * 3 Febr. 1802  z.v. Jacob van der 
Velde en Woude van der Geutie Jacobs,  Soldaat van beroep en wonende te Groningen , Hij heeft zich niet ingeschreven voor 

de militie terwijl dat wel verplicht was,  maar er een enz. enz. jaar 1825 (5) 

9180 1054 

05-06-1915 

Velde van der Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Velde van der Jan 56 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)  

6418 255-BB 
01-06-1817 

Velde van der Jan Gerbens 416 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6005 938 blz. 4 
30-11-1815 

Velde van der Jan Jacobs 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Velde van der Jan Jacobs 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    120 

3698 B-4 

20-02-1832 

Velde van der Jan 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) 

8285 615-2, 27,3 

19-06-1840 

Velde van der Jan P. te Oosterwolde 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) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Velde van der Jan Theunis 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) 

9182 441 
08-03-1916 

Velde van der Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6275 956 

21-10-1816  

Velde van der Joachem Ontvanger van de Gemeente Oosterzee schrijft en ondertekend een brief waarin hij mededeeld dat hij 

zijn rekening van ontvang en uitgaaf inzend enz. jaar 1816 (1) 

6097 720 
04-08-1823    

Velde van der Joachem van beroep Ontvanger der Directe Belastingen en accijnsen, hem wordt ontslag uit rijksdienst verleend  
den 1e augustus a.s. enz. jaar 1823  (1) 

5983 57 

22-01-1814 

Velde van der Joachem, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd 

Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het 
personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

5991 691 en  720 

06-09-1814 

Velde van der Joachim  te Lemmer hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 

patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 

(6) 



5991 691 en 720 

06-09-1814 

Velde van der Joachim  te Oosterzee hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 

patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 

(6) 

6046 353 
21-05-1819 

Velde van der Joachim Provisioneel Ontvanger der Directe Belastingen  een Proces verbaal van overdracht van zijn kantoor  
door de Controleur der Directe Belastingen  aan Meinesz. Jelle zijn opvolger alle drie ondertekenen dit document enz. jaar 1819 

(7) 

5996 151-a 3e rij  

20-02-1815 

Velde van der Joachum hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6251 1130 

21-11-1814 

Velde van der Jochum. Ontvanger te Lemmer  schrijft en tekent een stuk met als onderwerp: dat hij op 23 september j.l. in zijn 

kwaliteit,  de Schout en Municipale raden van Lemmer Rekening en verantwoording gedaan enz. ook komt in dit stuk voor: 

Sleeswijk R. en Rengers deze hadden tot 1812 de administratie in handen enz.  komt voor de overleden Boomsma J. waarvan in 
1813 de laatste overdracht enz.  jaar 1814 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

Velde van der Joh’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  
alles (13) 

6851 35-C 

10-08-1824 

Velde van der Johanes Wiegers geb. 27-06-1794 Comp. Jubbega Schurega Onderwerp; een procesverbaal dat hij niet is 

ingeschreven voor de Nat. Militie, een staat met o.a. zijn ouders, en diverse zaken van hem zelf. Jaar 1824 (3) 

6381 130 en 
130-b 

15-03-1814 

Velde van der Johanes Wigers, ---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land 
Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden 

soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma 

Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer 
info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12) 

6047 379 

03-06-1819 

Velde van der Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6401 
 

871-H-I-J 
25-09-1815 

Velde van der Johannes hij staat vermeld in>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward 
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen 

van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (3) 

6385 143 

06-07-1814 

Velde van der Johannes Martinus te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als 

Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6395 505 

21-05-1815 

Velde van der Johannes staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Bolsward 

met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Velde van der Johannes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld 
bij de Dienstdoende Schutterij van Bolsward ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  

Document (13) 

6401 
 

859-1+10 
10-10-1815 

Velde van der Johannes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) 

Dossier (15) 

6404  58-6 

05-02-1816 

Velde van der Johannes staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende 

Schutterij in de Gemeente Bolsward aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. 

Kommandant Johannes van derVelde der Diendstdoende Schutterij Bolsward enz. jaar 1816 (3) 

6396 619A 
23-06-1815 

Velde van der Johannes staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van 
Bolswarde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij 

de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6381 187 
26-03-1814 

Velde van der Johannes Wiegers (Deserteur der Landsmilitie)  hij wordt door de Veldwachter Bruinsma Beerent Jans 
overgebracht van Brongerga Gemeente Mildam naar …. Er wordt in de kantlijn vermeld P.S. Zijnde de persoon van Haan de 

Thijs Annes te huis nog zeer erg siek verzoek hier omtrent nadere orders enz. jaar 1814 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Velde van der Johannes, 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Velde van der Klaas 203 Ferwerd 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) 

6623 60 

31-12-1813 

Velde van der Klaas Pieters, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling 

overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet 

betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6250 968 

14-10-1814 

Velde van der Klaas Pieters, 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 ) 

6623 205 
31-10-1813 

Velde van der Klaas Pietersstaat 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) 

3698 B-4 
20-02-1832 

Velde van der Klaas Reins †, 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) 

3622 A-3 
07-12-1847 

Velde van der Klaas Siebrenes---- Jong de Cornelis Johannes van boerep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de 
hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger 

Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, 

bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum 
naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun 

handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26) 

3622 A-5 

13-12-1852 

Velde van der Klaas Siebrenes---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het 

ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde 



van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de 

Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het 

kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de 

stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24) 

3622 A-6 

23-12-1857 

Velde van der Klaas Siebrenes---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het 

ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde 

van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en 
daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het 

Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken 

aanwezig jaar 1858-1863 (24) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Velde van der Klaas, 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) 

6830 24-A-c 

20-01-1824 

Velde van der Koops R. Winkelier van waren in de 1e soort te Knijpe staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van 

Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5) 

6830 24-A-c 

20-01-1824 

Velde van der Koops R. Winkelier van waren in de 1e soort te Knijpe staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van 

Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Velde van der Kornelis Annes te Idaarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 
de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Velde van der Liebbe 60 is zijn volgnummer en Beesterzwaag 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) 

6297 585 
16-10-1820 

Velde van der M  ---- Ruardi J. te Sloten,  ter voldoening van het schrijven d.d. 18-11-1820 deelt  Nijenh uis W. T.  in een door 
hem getekende brief  mede dat hij een gesprek heeft gehad met  Ruardi J.  en hij mij gezeyd dat hij met de heer Velde van der 

M  zonder mankement die zaag wel te rechte zullen komen enz. jaar 1820 (1) 

5993 919 
14-11-1814 

Velde van der M. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 
afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de 

ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 

06-02-1815 

Velde van der M. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 

afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers 
der patenten enz. jaar 1815 (2) 

8055 268/8261 

25-09-1837 

Velde van der M. Klaringsvaartuig, jaar 1837 

5983 68 
26-01-1814 

Velde van der M. Ontvanger der directe belastingen van de gemeente Sloten op zijn verzoek, ter zake hebbende de heren 
Eeuwes Johannes in Comp. te Koudum niet voldaan hebben  aan de herhaaldelijke waarschuwingen en andere middelen van 

dwang , enz.  de ondergetekende van deze brief de deurwaarder Baunerts Johannes deurwaarder houdende dwangbevelen 
vergezeld met Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Maire ad. Intrem van Sloten en Velde van der Melis Ontvanger der Directe 

belastingen aldaar  begeven zig naar Wijckel no. 32  het eigendom van Eeuwes Johannes enz. en wij hebben tot bewaarder 

aangesteld Goot van der Berend Martens te Wijckel wonende enz. jaar 1814 (3)---- 

6029 913 
29-12-1817 

Velde van der M. ontvanger te Sloten er moet een ander voor zijn post gezocht worden jaar 1817 (1) 

5984 130 

18-02-1814 

Velde van der M. Percepteur te  Slooten, Bozum, Grouw en Jorwert---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van 

Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester 
van 1813 enz. jaar 1814 (3) 

5996 120 

11-02-1815 

Velde van der M. te Slooten Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en 

deuren en venstergeld jaar 1815 (2) 

8175 290/6, 188 
16-03-1839 

Velde van der M. W. Engelsmansplaats Visiteur, jaar 1839 

5991 691 en  720 

06-09-1814 

Velde van der Melis  te Sloten hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 

patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 

(6) 

6624 169 

29-01-1814 

Velde van der Melis ex Griffier van de Gemeente Sloten wordt voorgedragen en ondertekend door de Burgemeesteren Visser 

R. J. en  Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) van de Stad Sloten tot waarneming van de zaken van de  Secretaris in de Stad 

Sloten, verder Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Burgemeester der Stad Sloten schrijft in een door hem ondertekend document, 
ofschoon ik de eerste aanspraak op de Secretarije van Sloten vermeen te hebben uit hoofde ik als secretaris zints de jare 1795 

tot den 20 julij 1811 enz.  ik heb mij laten overhalen de post van Burgemeester op mij genomen echter in het vooruitzicht van 

mijn zoon Ruardi Cornelis  die reeds de ouderdom van 27 jaren heeft mijn plaats als secretaris zien op te volgen enz. jaar 1814 
(3) 

5996 151-a 3e rij  

20-02-1815 

Velde van der Melis hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6031 76 
02-02-1818 

Velde van der Melis Ontvanger der belastingen te Sloten in een handgeschreven  brief met zijn handtekening neemt hij  ontslag 
en verzoekt of zijn vader Velde van der J. te Lemmer moge worden geschargeerd enz. enz . jaar 1818 (5) 

6029 891 

17-12-1817 

Velde van der Melis ontvanger der belastingen te Sloten, in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij verteld 

dat hij is tevens eigenaar geworden is van de  de Pel en Rogmolen te  Beetgumermolen en is voornemens  om daar te gaan 
wonen  en omdat de afstand naar Sloten te ver is enz. enz. enz. jaar 1817 (1) 

5983 68 

26-01-1814 

Velde van der Melis---- Velde van der M. Ontvanger der directe belastingen van de gemeente Sloten op zijn verzoek, ter zake 

hebbende de heren Eeuwes Johannes in Comp. te Koudum niet voldaan hebben  aan de herhaaldelijke waarschuwingen en 

andere middelen van dwang , enz.  de ondergetekende van deze brief de deurwaarder Baunerts Johannes deurwaarder houdende 
dwangbevelen vergezeld met Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Maire ad. Intrem van Sloten en Velde van der Melis 



Ontvanger der Directe belastingen aldaar  begeven zig naar Wijckel no. 32  het eigendom van Eeuwes Johannes enz. en wij 

hebben tot bewaarder aangesteld Goot van der Berend Martens te Wijckel wonende enz. jaar 1814 (3) 

8182 423/13, 197 

22-04-1839 

Velde van der Melis Walles Visiteur op de Engelsmansplaat, jaar 1839 

5983 57 
22-01-1814 

Velde van der Melis, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd 
Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het 

personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

6677 316  
22-07-1818 

Velde van der Melis, Ontvanger der Directe belastingen, Huis 41, staat vermeld op een document met de 84 namen van de 
Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= 

(Predikant Dobelman J.)  spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en 

Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het 
huis, Jaar 1818 (12) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Velde van der P. T de erven te Makkinga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 

Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de 
namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6636  148 

13e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Velde van der P. T. Gecommetteerde van de Kerkraad  zijn handtekening staat onder het document;  staat vermeld op een 

document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van 
een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma 

Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

8197 701-23 
10-07-1839 

Velde van der Pieter een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 
betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt 

zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Velde van der Pieter een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt 
zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Velde van der Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook 
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6101 1311  

16-12-1823 

Velde van der Pieter Sybrens 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) 

8359 377/28, 31  

19-04-1841 

Velde van der Pieter Sybrens wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  

Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de 
zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Velde van der Pieter Sybrens 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) 

6636  148 

3e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Velde van der Pieter Theunis te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

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

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

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Velde van der Rein M. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Velde van der Rein M. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6420 368 
13-08-1817 

Velde van der Rense---- Meijer Jan plaatsvervanger voor Velde van der Rense wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 
1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog 

niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2) 

6420 368 

13-08-1817 

Velde van der Rense---- Meijer Jan plaatsvervanger voor Velde van der Rense wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 

1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog 
niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Velde van der Rense Wibes 22 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative 

Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 
1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op 

den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Velde van der Rense Wibes 22 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative 

Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 
1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op 

den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

9187 1644 
06-11-1918 

Velde van der Roel, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6251 1103 

15-11-1814 

Velde van der Ruurd Tjibbes , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van 

Plaatsen en Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op 
enz. enz. jaar 1814  (3) 

9921 37 

19-10-1882 

Velde van der Ruurd U. Gemeenteveldwachter te Terhorne 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) 

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Velde van der Ruurd Uiltjes staat vermeld in 1834 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) 

3594 Map 88-C 

1876--1878 

Velde van der S. B. 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

Velde van der S. gehuwd met Andrae Antje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.12>> 

27-08-1839 

Velde van der S. R. te Grouw 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) 

9182 44 / 609 

30-12-1915 

Velde van der S. te Sneek weduwe van Klaversma T. hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar 

handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 
bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

9180 264 

06-02-1915 

Velde van der Siege,  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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Velde van der Simon S. 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) 

9465 Deel 2, 114 
31-10-1866 

Velde van der Sjoerd, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Bolsward, 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)      

9465 Deel 2, 114 
31-10-1866 

Velde van der Sjoerd, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)      

9465 Deel 2, 114 

31-10-1866 

Velde van der Sjoerd, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)      

5997 307 

31-03-1815 

Velde van der Sjoerdje 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    273 

6016 707 

21-11-1816 

Velde van der Sjoerdje, 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Velde van der Steven,  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) 

9186 548 
04-05-1918 

Velde van der Steven, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Velde van der Sybren Pieter  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6078 95-12 

25-01-1822 

Velde van der Sybren Pieters , Rentenier te Grouw,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Grouw enz. enz. jaar 1822 (1) 

6100  1215-9 

29-11-1823 

Velde van der Sybren Pieters Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 

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

6644  811 

28-09-1815 

Velde van der Tjibbele Ruurds---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende 1e  Buitenhoff Jan Sijmens behorende tot de Doopsgezinde Gemeente wiens vrouw enz., 2e Ferf 

Sijmen IJppes en Velde van der Tjibbele Ruurds  wiens vrouwen enz., 3e Bleeker Jetze Wijbren wiens vrouw enz. jaar 1815 (2) 

9187 1644 
06-11-1918 

Velde van der Tjipke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Velde van der Tobias Durks 11 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 

van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 

(7) 

6255 235 
06-03-1815 

Velde van der Ttjible R,  Hij ondertekend een brief als mede Algemeene Armenvoogd van de Stad IJlst, zij verzoeken 
voldoening voor enz. enz. ook aanwezig een overzicht van een stuk boekhoudingvan de armenkas door Stellingwerff  Broer J.  

met vermelding van enz. enz.  jaar 1815 (4) 

6389 93 
15-11-1814 

Velde van der U. W. ---- Meulen van der W. B. , Capitein,  in zijn plaats wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad bij het 5e 
Bataillon Landstorm den 1e Luitenant Jong de Dirk Gabes in zijn plaats de 2e Luitenant Velde van der U. W. en den Sergeant 

Hijlkema Sjouke Hijlkes en de Tamboer Majoor Hoekstra Jentje Eesges enz. jaar 1814 (1) 

6388 71          
12-10-1814 

Velde van der Uiltie Wigles---- Veer van der Sijne Willems , Kapitein bij de 2e Compagnie van het 5e Bataillon Landstorm, de 
schout van Akkrum doet een voordracht ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van eerstgenoemde en wel  

als Capitein de heer Meulen van der Wouter Piekes thans 1e Luitenant bij dezelfde Comp.  en tot 1e Luitenant bij de 3e Comp. 

in desselfs plaats Velde van der Uiltie Wigles thans Sergeant Majoor bij de 3e Comp. de oorzaak dat enz. enz. jaar 1814 (2) 

6643  753, 1 
kolommen 

11-09-1815 

Velde van der Vroukjen Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. 

Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 



6034 398 

30-05-1818 

Velde van der W. D. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, 

met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6834 16-C 
14-02-1824 

Velde van der Willem Hendriks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem 
Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar 

Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 

1824 (5) 

6834 16-C 
14-02-1824 

Velde van der Willem Hendriks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem 
Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar 

Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 

1824 (5) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Huis Arrest 
26-03-1824 

Velde van Japke A., 190 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) 

6072 581 
17-07-1821 

Velde van M. te Sloten staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6837 11-A 

18-03-1824 

Velde van Roelof,  te Knijpe, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 

1824 (3) 

9182 670 
13-04-1916 

Velde van S. G. voorzitter van de IJsclub te Surhuisterveensterheide vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  
een vergunning aan voor een feestavend bij Heide van der Boele (verlofhouder) enz. op vrijdag 14 april 1916, maar de 

vergunning wordt geweigerd op grond van enz. jaar 1916 (3) 

6069 279-B 

09-04-1821 

Velde van Simon S. , 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Westdonge- 

        radeel 

Veldema H. H. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de 

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

enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6034 398 

30-05-1818 

Veldema P. W. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 
van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6382 79 nr. 106 

31-03-1814 

Velden D. , 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) 

6381 171-B   

22-03-1814 

Velden v. Antonij Aris, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Hallum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6416 150 
10-04-1817 

Velden v.d. Adriaan Pieter Tak * 22-01-1782 Middelburg wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en 

manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in 

de maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit 
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn 

Bataillon enz. jaar 1817 (3) 

6076 925 
27-11-1821 

Velden van  P. omdat hij is vertrokken als Leeraar van de Gemeente Stavoren tevens benoemd waarnemend Rectoraat enz., is 
de weledele heer Struiving H. D. (Henricus Dominicus) thans Predikant te Tjallebert benoemd enz. jaar 1821 (1) 

8379 801-7 

16-08-1841 

Velden van A. (wijlen) in leven predikant te Hallum---- Velden van Catharina ongehuwde dochter van Velden van A. (wijlen) 

in leven predikant te Hallum zij verzoek om een jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1841 (5) 

6258 630-21 
17-04-1815 

Velden van A. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een 
brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De 

Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. 
en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)  

6626 487  blz. 7 

07-04-1814 

Velden van A. 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) 

6388 33          

04-10-1814 

Velden van Anthonij, Fuselier , hij verzoekt aan de Prince van Oranje Nassau enz. of hij zijn studie Thelogische Studieen mag 

hervatten enz. jaar 1814 (2) 

6389 43 

01-11-1814 

Velden van Anthony, Fuselierbij het 1e Bataillon Landmilitie , hij wordt dadelijk uit den dienst ontslagen jaar 1814 (1) 

6382 23 

29-03-1814 

Velden van Antoni Aris,  de Schout van de Gemeente Hallum informeert de Commissarissen van Vriesland dat hij zich reeds 

bij de eerste verzameling van het 4e Bataillon landmilitie te Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (2) 

6388 109         17-

10-1814 

Velden van Antonij de Schout van Hallum Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) vermeld in een door hem getekend 

document dat eerstgenoemde zich vrijwillig heeft laten inschrijven bij de Landmilitie voor Vaderland en Oranje enz. jaar 1814 
(1) 

8379 801-7 

16-08-1841 

Velden van Catharina ongehuwde dochter van Velden van A. (wijlen) in leven predikant te Hallum zij verzoek om een 

jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1841 (5) 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Velden van de Sjoukje 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) 

6043 133 

24-02-1819 

Velden van der A. Ontvanger der Perceptie in Sloten (fr), onderwerp:  het besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9  

betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. jaar 1819 (7) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Velden van der G. Joh’s 71 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Velden van der G. Joh’s 71 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) 

6418 248-DD  

3e Compag. 
2e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Velden van der Gerrit Joha staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 

8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor 
den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

8197 691-1 

06-07-1839 

Velden van der Johannes Inlandsche Kramer indertijd rekenkundige en Geschiedenis en met een rolletje enz. te koop 

aanbiedende ontvangt een kennisgeving dat hij is aangeslagen voor het patent enz. jaar 1839 (3) 

8197 691-1 
06-07-1839 

Velden van der Johannes Inlandsche Kramer indertijd rekenkundige en Geschiedenis en met een rolletje enz. te koop 
aanbiedende ontvangt een kennisgeving dat hij is aangeslagen voor het patent enz. jaar 1839 (3) 

8197 697-16_2 

09-07-1839 

Velden van Foppe Roels wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 

depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente 

enz. jaar 1839 (4) 

8197 697-16_2 

09-07-1839 

Velden van Foppe Roels wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 

depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente 

enz. jaar 1839 (4) 

6830 18-A blz. 45 
21-01-1824 

Velden van G. 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Velden van G. 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) 

6032 147 

02-03-1818 

Velden van P. (Paulus) hij staat in een document als beroepen Hervormde  Predikant te Stavoren nu predikant te Gaastmeer  

jaar 1818 (3) 

6037 636 
28-08-1818 

Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren , in een handgeschreven brief met hun handtekeningen ;  de curatoren 
Hanewinckel S. Predikant te Warns en Boogh Bleeker van der J.  leeraar der Doopsgezinden te Stavoren  van de Latijnsche 

school aldaar deeld mede dat vooornoemde zijn post heeft aanvaard op 24 Augustus j.l. enz. enz. jaar 1818 (1) 

6069 

 

307 

17-04-1821 

Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren onder de Classis van Sneek , hij is beroepen te Workum  enz. 1821 (1) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 

06-02-1824 

Velden van P. te Workum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 16 
06-02-1824 

Velden van P. te Workum, 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 

6036 543 

25-07-1818 

Velden van Paulus leeraar bij de Hervormde Gemeente te Stavoren, hij is benoemd op de Latijnsche school te Stavoren enz. 

jaar 1818 (2) 

6254 188-5 

23-02-1815 

Velden van R. F. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, 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) 

6388 134 
tot en met 146 

05-10-1814 

Velderen Rengers ….?---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 
30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 

Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 

der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 
geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van 

Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries 

de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in 
deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; 

Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder 

diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot 
kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., 

Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee 

Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

8373 681/3 

12-07-1841 

Veldes Theunis Alberts---- Koersveld  van Pieter Epkes te Spanga en Veldes Theunis Alberts  Ytiger der Botervaten te 

Oldetrijne onderwerp een geldboete van  25 gulden en dat zij deze enz. enz.  jaar 1841 (2) 

6633  1452 
17-11-1814 

Veldhorst Dirk Willem---- Koppe van Lucas Stalhouder wonende te Amsterdam en Veldhorst Dirk Willem  Stalhouder in ’ s 
Gravenhage het betreft het request: daar in het naam van het Voerwesen binnen beide steden  tot het aanleggen van Postwagens 

tot vervoer van passagiers enz. jaar 1814 (4) 

6418 248-C 1e bat  

12e  blz. 
Nom. Staat 

09-06-1817 

Veldhuijs J. IJ. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het 

Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie 
der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable 

Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

8257  70/1, 42 
21-01-1840 

Veldhuijs Rurd Jans te Uitwellingerga van Wijmbritseradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het 
teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 



3698 B-15, 52 

15-02-1832 

Veldhuis Dina Hendrik, 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Veldhuis G. Ruurds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Veldhuis Hendrik 70 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Veldhuis Hendrik 70 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Veldhuis Hendrik Jans 468 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

8379 795-1 
13-08-1841 

Veldhuis Hendrik Jans te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de 
registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van 

Harlingen enz. jaar 1841 (2) 

3698 B-15, 42-53 
15-02-1832 

Veldhuis Hendrik, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 20 
00-00-1866 

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 21 
00-00-1866 

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 35 

00-00-1869 

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 37 

00-00-1869 

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 37 

00-00-1869 

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 38 

00-00-1869 

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Veldhuis Jan Ruurds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6068 214 

17-03-1821 

Veldhuis Jan Ruurds, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen 

waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2) 

8228 1315-22 
09-10-1839 

Veldhuis Johannes Oude , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 11-02-1817 Weerselo,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 

zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen 

met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, 

Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

8350 175/27-6 

21-02-1841 

Veldhuis Ruurd Jans Mindergetal wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus 
Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

5672 51 

30-07-1891 

Veldhuis U. ---- Bruinsma  Pieter te Dokkum dat hem vergunning is verleend om met zijn  schepen enz. maar dat hij ook Twee 

ijzeren bakken genaamd  “De Hoop I en II” zal bevaren door Zee van der R.  schrijft een door hem getekende brief aan de 
gedeputeerde Staten met het verzoek hem een vergunning te verlenen  enz. enz. ook vermeld Veldhuis U.  jaar 1891 (4) 

6076 911 

23-11-1821 

Veldhuis W. H. Diacen, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde 

Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den 

zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er 
uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

6034 398 

30-05-1818 

Veldhuis W. H. te IJlst 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) 

6248 782 

27-08-1814  

Veldhuis W. H’s hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een verzoek aan de Gouverneur van 

Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1) 

6250 964 
05-10-1814 

Veldhuis Walle H. ---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de 
raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 

1814 (7) 

6390 7 
28-11-1814 

Veldhuis Walle H., Capitein, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm 
enz.,  jaar 1814 (2) 

6394 284 

10-04-1815 

Veldhuis Walle H’s Kapitein van de Compagnie Landstorm te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

hij meent de vrijheid dat hij de compagnie eenige dingen nodig zijn zoals Twee Fluiten en Vier Sabels enz. jaar 1815 (1) 



6394 325 

10-04-1815 

Veldhuis Walle H’s Kapitein van de Compagnie Landstorm te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

hij vind dat voor de executie van de goede order nauwkeurige aantekening en z. jaar 1815 )1’ 

6047 379 

03-06-1819 

Veldhuis Walle Hinzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6402 
 

922-1+ 9 
09-12-1815 

Veldhuis Walle Hoites 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) 

6251 1103 
15-11-1814 

Veldhuis Walle Hs. , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van Plaatsen en 
Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op enz. enz. jaar 

1814  (3) 

6623 267 

23-01-1814 

Veldhuis Walle Huites het betreft een proces verbaal van zijn installatie als Lid van de Vroedschap van IJlst ondertekend door 

de Burgemeester van IJlst Kate ten P. (Pieter) enz. jaar 1814 (2) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Veldhuis Walle Huites 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) 

6422 492 

15-10-1817 

Veldhuis Walle Huites---- Kate ten Pieter  Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de heer Veldhuis Walle Huites  benoemd tot 2e luitenant Hoofdplaats Joure is de 

Burgemeester van de Stad IJlst niet geregtigd om hem de eed af te nemen enz. jaar 1817 (1) 

6422 492 
15-10-1817 

Veldhuis Walle Huites---- Kate ten Pieter  Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de heer Veldhuis Walle Huites  benoemd tot 2e luitenant Hoofdplaats Joure is de 

Burgemeester van de Stad IJlst niet geregtigd om hem de eed af te nemen enz. jaar 1817 (1) 

6250 1006         
18-10-1814  

Veldhuis Walle N.?,  Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad 
slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij wegens een 

tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3) 

6629 842 

01-07-1814 

Veldhuis Willem Hoites benoemd voor de Stad IJlst  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) 

6424 584 

02-12-1817 

Veldhuisen R. 1 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Veldhuisen R. 1 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren 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) 

6254 126-3 
16-01-1815 

Veldhuizen Berend Jans , Lijkbegraver te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van 
den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis 

enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

9183 1477 
10-10-1916 

Veldhuizen Evert * 03-02-1887 Zeist ook een handgeschreven brief met zijn handtekening Veldwachter te Harlingen, jaar 1916  
(4) 

6865 29-A 

21-01-1825 

Veldhuizen H. J.  Schipper te Bolsward  , een proces verbaal van bekeuring wegens het vervoeren van Zout enz. enz. zonder 

enige papieren gedekt,  een door hem gesloten transactie ter voorkoming van vervolging jaar 1825 (2) 

8126 205,1174/4 
24-11-1838 

Veldhuizen H. J. Noordwolde Schipper, 24-11-1838 

8058 1152/7          

34/9964 

15-11-1837 

Veldhuizen Jan Noordwolde Schipper, 15-11-1837 

8172 250/10, 211 

06-03-1839 

Veldhuizen Roelof Makkum Schipper, 06-03-1839 

3598 Map 90 

05-01-1878 

Veldhuizen Ruurd Roelofs ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst 

tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer 
Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en 

Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma 

Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma 
Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  

Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk 

voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de 

werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 

1878 (58)   

6100 1130 
13-11-1823 

Veldhuizen van Pleun , aangesteld als Directeur of Opzichter over den arbeid der gevangenen  te Leeuwarden enz. jaar 1823 (3) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Veldhuys ….? 681 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Veldhuys ….? 681 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) 

9921 21 
20-10-1882 

Velding J. C. Politiebeambte  te Oudwoude 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) 

3598 Map 90 

05-01-1878 

Velding Kornelis   ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen 

Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, 

Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding 



Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd 

Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  

Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, 

Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de 
andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van 

Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)   

6870 18-03-1825 
11/2-A  

Veldinga E. te Kollum 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) 

6018 52 

23-01-1817 

Veldinga Eelke Meinderts  te Kollum vind zig bezwaard enz. enz., Rudmers Klaas te Surhuizum heeft een dienst geweigerd 

enz. enz. , Ploeg van der Sweitze Jouws wordt aangesteld als Deurwaarder aar 1817 (1) 

6098 855 

06-09-1823    

Veldinga Eelke Meinderts te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 

365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam 

geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

6017 749 

09-12-1816 

Veldinga Eelke Meinderts---- Vierssen van L. Ontvanger der directe belastingen te Kollum geeft de Gouverneur te kennen 

omdat Sweitser Fredrik door zijn benoeming tot Commies bij de grenslinie gestationeerd te Wierum is zijn post als 

Deurwaarder Executant te Kollum vrijgekomen en wordt daarin benoemd Veldinga Eelke Meinderts te Kollum  enz. jaar 1816 
(1) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Veldinga Eelke te Kollum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle 

Bergum jaar 1825 (3) 

9180 818 
05-05-1915 

Veldinga Jasper,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

3701 21-D 

05-02-1842 

Veldinga Lijsbert Meinderts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw 

Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6006 954-6 

06-12-1815 

Veldinga Meindert Eelkes te Buitenpost staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden 

voor de maand November van het jaar 1815 (6) 

6018 34  

14-01-1817 

Veldinga Meindert Eelkes te Buitenpost, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 

Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 
1817 (3) 

3701 21-D 

05-02-1842 

Veldinga Meindert Eelkes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw 

Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6005 933 

27-11-1815 

Veldinga Meindert Elkes te Buitenpost Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11) 

6278 195-5 
20-02-1817 

Veldinga Meindert, Slagter 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) 

6839 5-A blz. 3 

08-04-1824 

Veldinga Meine Eelkes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie 

Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals 

vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

 6864 14-A  
11-01-1825 

Veldinga Meine Eelkes te Buitenpost, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de 
provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6855 5-A 

08-10-1824 

Veldinga Meine Eelkes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, 

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

6630  1017B 
 blz. 3 

22-08-1814 

Veldkamp Anne Gerbens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 
der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A, 3 

22-08-1814 

Veldkamp Anne Gerbens wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

5999 474-b  

blz. 8-9   

19-05-1815 

Veldkamp Beerent gewezen Havencharges welke persoon door zijne hogen ouderdom onbekwaam is geworden enz. enz. 

onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795  jaar 1815 (4) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Veldkamp Cornelis 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 1e april  
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6630  1017B, 5 

22-08-1814 

Veldkamp Gerben Annes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A, 5 

22-08-1814 

Veldkamp Gerben Annes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

9180 264 
06-02-1915 

Veldkamp Gerke,  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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Veldkamp Gerke, 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) 



9182 441 

08-03-1916 

Veldkamp Gerrit Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3) 

9184 839 

03-07-1917 

Veldkamp Gerrit Jan, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 1475 
05-10-1918 

Veldkamp Gerrit Jan, 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) 

9182 285/31 

07-02-1916 

Veldkamp Harmen Oudeschoot Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

9921 30 
19-10-1882 

Veldkamp Harmen, Politiedienaar te Nieuweschoot 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) 

6261 878-7 

11-08-1815 

Veldkamp hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den Raadhuize den 

twee en twintigste julij 1815 het volgende 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) 

8280 517-11,  
34-35, 37 

19-05-1840 

Veldkamp J. T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 

Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting 

op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6631  1113 

24-09-1814 

Veldkamp Jan---- Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat beide wonende te Balk en  in de hoedanigheid van Diakenen der 

Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere  leden en de Schout van een plan tot betaling aan 
den Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming 

te geven tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten 

Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning  no. 10A bewoond door 
de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk  en de 

woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk  ten Noord Westen de 

weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5) 

6261 879 

10-08-1815 

Veldkamp Jan---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling 

van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn 

en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de crediteuren van de 
gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser Tjeerd Harmens, 

Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 

1815 (3) 

6256 337 
04-04-1815 

Veldkamp Jan ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek Balk  
betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout Reneman F. 

Z. (Frederik Zacharias) van, enz  jaar 1815 (3)   

6251 1078 

30-11-1814 

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

kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9) 

6271 586-7 

01-07-1816 

Veldkamp Jan, Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ;  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) 

6261 878-6 

11-08-1815 

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

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek 
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6634  1525 

08-12-1814 

Veldkamp Jan, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 

betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Veldkamp Jan, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en 

nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het 

bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

9181 1645 

03-09-1915 

Veldkamp 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Veldkamp Klaas Hanzes 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    135 

6016 707 

21-11-1816 

Veldkamp Klaas Hanzes, 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) 

6005 938 blz. 4v 

30-11-1815 

Veldkamp Klaas 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) 

6026 652 
23-09-1817 

Veldkamp Klaas staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis 
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen 

met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-C 1e bat  
7e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Veldkamp Lubbert Hendd’s * Dokkum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant 
Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 

No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-b 1e bat 
1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Veldkamp Lubbert Hendrik 54 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij 

de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling 

Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 



6418 248-DD 

1e Compag. 

1e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Veldkamp Lubbert staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 

afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor 

den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Veldkampt---- Elmers Jan Veldkampt, Fuselier 18e afd. Infanterie * 21-04-1815 Deventer,  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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Veldma L. R. 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Veldma L. R. 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 78 

20-01-1840 

Veldma Thomas Ruurds te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

Veldman A. K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Veldman A. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  
alles (13) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Veldman A. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Veldman Abe K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6834 7-A blz. 4 

18-02-1824 

Veldman Abe M. te Terhorne, 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 

6834 7-A blz. 4 

18-02-1824 

Veldman Abe M. te Terhorne, 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 

9183 1597 

06-11-1916 

Veldman Abe, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

8257  69/20, 3 

nummer 3 
20-01-1840 

Veldman Afke Klazes 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) 

3700 2-B 

05-02-1836 

Veldman Chrisstoffel †, 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 (5) 

3700 2-B 
05-02-1836 

Veldman Christiaan Chrisstoffel kind van Veldman Chrisstoffel † en Laagland Steventje Willems †, 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 (5) 

3698 B-2 
20-02-1832 

Veldman Christiaan Christoffel, 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) 

3700 3a-C 

01-02-1837 

Veldman Christiaan Christoffel, 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) 

3698 B-2 

20-02-1832 

Veldman Christoffel, 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) 

3700 3a-C 
01-02-1837 

Veldman Christoffel†, 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) 

6395 416 

19-04-1815 

Veldman Claas Wiggerts  dat zijn aangeboren ongemak van geen of weinig importantie is en hij zeer wel geschikt is voor de 

Landstorm volgens de Chirurgijn Majoor van  het 6e Batt. Landstorm in ’t Arr. Sneek enz. jaar 1815  

6082 453 
03-05-1822 

Veldman D. 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) 

8202 790/11, 174 
03-08-1839 

Veldman Dirk G. Harlingen Matroos Beloning voor Edelmoedige daden, jaar 1839 

8119 174               

1051/12 
24-10-1838 

Veldman Dirk G. Matroos op de Northam, jaar 1838 

6060 480 

06-07-1820 

Veldman Douwe E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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



6070 424-32      

25-05-1821 

Veldman Douwe 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) 

6833 14-A, 9 
12-02-1824 

Veldman E. S. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen 
en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de 

huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) 

dossier (13) 

9187 1114 
07-08-1918 

Veldman Emanuel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

5675 6 

18-07-1912 

Veldman en van den Bosch Fabrieken---- Martin St. de Fa. E. &. S. & C. te Rotterdam, in een getypte brief verzoekt de 

Stoomboot Maatschappij  een vergunning voor hare motorboot de “Gorredyk” varende een vaste dienst van Leeuwarden op 
Gorredijk gebruik te maken van de sluis te Gorredijk tot voor de fabrieken van de heer Veldman & v.d. Bosch enz. jaar 1912 

(5) 

9183 1198 
05-08-1916 

Veldman Ernst, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

3698 A-15 

08-10-1828 

Veldman Grietje Eelkes, 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 

(3) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Veldman Hendrikus 6 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de 

ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale 

Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met 
Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Veldman Hendrikus 6 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de 

ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale 

Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met 
Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

9183 857 

23-05-1916 

Veldman J.  Ezn.---- Dijk van Willem  Bouwkundige te Oude Haske, hij neemt de functie van Zetter der belastingen te Joure 

aan in een door hem getekend briefje, omdat Veldman J.  Ezn. Te Haskerland en Cath Klaas (een getekend briefje Cath Klaas 
)van  de functie niet aanvaard , (een getekend briefje van Jan Veldman )Jaar 1916 (11) 

5998 374 

20-04-1815 

Veldman J., Rooms Catholyke Pastoor een brief van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden 

verzoeken aan hem omtrent de meest geschikte wijze waarop de nieuw aangestelde Rooms Catholyke geestelijke Tjeerds Pieter 

in onze gevangenhuizen de godsdienst oefeningen etc. zou kunnen houden heeft de eerstgenoemde bericht dat Tjeerds Pieter 
slechts een Leek is en niet bevoegd en stelt voor om aan te nemen de eerstgenoemde enz. enz. jaar 1815 (1) 

6405 119 

03-03-1816 

Veldman Jacob Ypes---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Veldman Pieter Jacobs eenige zoon van Veldman 
Jacob Ypes  en Pieters Wiepkien wonende te Parrega enz. jaar 1816 (1) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 

14-08-1839 

Veldman Joseph Mozes 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) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Veldman K. W. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6840 36-A  

blz. 40 
22-04-1824 

Veldman Klaas A. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 
met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6840 36-A  

blz. 40 
22-04-1824 

Veldman Klaas A. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 
met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6081 413 
23-04-1822 

Veldman Klaas B.---- Loijenga Auke Gerrits en Veldman Klaas B. en Munniks Hendrik Onderwerp Grondbelasting 
onbebouwde eigendommen  , Herbelasting enz. enz. jaar 1822 (2) 

6394 271 

08-04-1815 

Veldman Klaas Wiggerts ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Huisman onder de Stad Workum, dat 

hij een gebrek aan het schoudergewricht heeft welke hem verhinderd aan de exercitien te kunnen deelnemen enz. jaar 1815 (1) 

6870 15-03-1825 
34-C  

Veldman Lammert Jacobs, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie 
Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben 

vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. 

opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Veldman Lubbert Hend’k 54 Dockum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6833 27-A, 3 

06-02-1824 

Veldman M. 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 

3698 B-2 

20-02-1832 

Veldman Maria Christoffel, 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)) 

6089 1194 blz. 47        
23-12-1822 

Veldman P. R. Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van 
District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6277 30-13 

09-01-1817 

Veldman Piet Pieters 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) 



6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Veldman Pieter Jacobs 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) 

6405 119 
03-03-1816 

Veldman Pieter Jacobs---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Veldman Pieter Jacobs eenige zoon van Veldman 

Jacob Ypes  en Pieters Wiepkien wonende te Parrega enz. jaar 1816 (1) 

6277 30-11 

09-01-1817 

Veldman Pieter Luikes 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) 

6100  1215-40 

29-11-1823 

Veldman Pieter R. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat ook in 1824 

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

6277 30-16 

09-01-1817 

Veldman Pieter R. 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) 

6096 
 

695  
29-07-1823 

   

Veldman Pieter Rinses , Landbouwer in het Workumer veld onder de stad Workum dat hij bij zijn huisvrouw Werf van der 
Lolkjen Gerbens oud 31 jaren in de echt  heeft verwekt 6 kinderen  en zijn vrouw weer op het uiterste zwanger is en mogte het 

een zoon zijn dan verzoekt hij aan de koning enz. enz. tevens een brief dat het een dochter is geworden enz. jaar 1823 (3) 

6097 
 

 

774  
15-08-1823    

  

Veldman Pieter Rinses , Landbouwer in het Workumer veld onder de stad Workum dat hij bij zijn huisvrouw Werf van der 
Lolkjen Gerbens oud 31 jaren in de echt  heeft verwekt 6 kinderen  en zijn vrouw weer op het uiterste zwanger is en mogte het 

een zoon zijn dan verzoekt hij aan de koning enz. enz. tevens een brief dat het een dochter is geworden enz. jaar 1823 (3) 

6101 1311  

16-12-1823 

Veldman Pieter Sakes te Oldeouwer, 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) 

4635 A-61, 30 

27-07-1911 

Veldman R.  Rijn en Zeevaart, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer 

over en de verkoop van strandvondsten, jaar 1911 

6865 1-C no. 76 
24-01-1825 

Veldman Sake Dieter---- Vries de Uiltje Sikkes  , plaatsvervanger voor Veldman Sake Pieter ,  afdeling 3e bataillon Artillerie 
Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die 

overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee 

zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

3622 M Stuk1 

15-02-1877 

Veldman Sake Jeroens---- [1]Herschoe Pieter Pieters is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de 

Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de Scharsterbrug, gelegen over 

het vaarwater de Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Veldman Sake Jeroens en Herschoe Sake Pieters, ook 
aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. 

jaar 1871 (12) 

3622 J  Stuk 2 

14-12-1871 
 

Veldman Sake Jeroens----[2]Herschoe Pieter Pieters is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de 

Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de Scharsterbrug, gelegen over 
het vaarwater de Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Veldman Sake Jeroens en Herschoe Sake Pieters, ook 

aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. 
jaar 1871 (12) 

9182 24 

06-01-1916 

Veldman Sake,  Komt voor op een  document (blz.3) 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Veldman Sake,  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) 

8383 886/8 

07-09-1841 

Veldman----- Schroder en Veldman, Katoendrukkerij Onderwerp; intrekking van een akte van admissie jaar 1841 (1) 

6087 948-2 
11-10-1827 

Veldman Syble 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Veldman T. 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) 

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Veldman Tjeerd M. te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Veldman Tjeerd M. te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

3698 B-2 
20-02-1832 

Veldman Wijtske Christoffel, 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) 

3698 B-2 
20-02-1832 

Veldman Willem Christoffel, 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) 

6840 36-A  

blz. 40 
22-04-1824 

Veldman Wytske K. Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 
met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6840 36-A  
blz. 40 

Veldman Wytske K. Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 



22-04-1824 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) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Veldmans H. P.te Workum 32 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de 

Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met 
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Veldmans H. P.te Workum 32 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de 

Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met 

bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 3>> 
27-08-1839 

Veldmans K. W. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze 

eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter 
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8197 693-5 

08-07-1839 

Veldmans Siebren Pieters * 30-04-1810 te Workum  ongehuwd en  Kolthoff Wijtze Epkes * 18-09-1810 te Harlingen beide uit 

den Militaire Dienst gepaspoorteerd den 15-11-1836 maar dat hen verteld is dat zij pas in enz. jaar 1839 (3) 

8197 693-5 
08-07-1839 

Veldmans Siebren Pieters * 30-04-1810 te Workum  ongehuwd en  Kolthoff Wijtze Epkes * 18-09-1810 te Harlingen beide uit 
den Militaire Dienst gepaspoorteerd den 15-11-1836 maar dat hen verteld is dat zij pas in enz. jaar 1839 (3) 

8355 294/16 

00-00-1841 

Veldmans Siebren Pieters, slager te Workum  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als 

Postdistribiteur te  Workum, jaar 1841  (4)  

6029 896 
17-12-1817 

Veldringa Meindert Eelkes Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Buitenpost arr. Leeuwarden. Jaar 
1817 (2) 

4894 2306 

27-06-1899 

Velds A. S. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij 

verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. 
Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om 

met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster 

Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te 
bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  

gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  

ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

4894 2306 
27-06-1899 

Velds G. S. 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) 

4894 2306 

27-06-1899 

Velds 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) 

6078 19 

05-01-1822 

Velds Hendrik Wijnands  bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Jellum ook genoemd de schoolopziener 

Roman P. J.  te Franeker enz. enz. jaar 1822 (1) 

6078 99 

28-01-1822 

Velds Hendrik Wijnands hij is aangesteld als Schoolonderwijzer te Jellum en heeft zijn functie aanvaard op de 10e van de 

maand Januari dezes jaar , jaar 1822 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Velds Steven, 881 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) 

5999 424 

06-05-1815 

Velds Wiebrand Stevens, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het 

tractement , jaar 1815 (2) 

6869 03-03-1825 
33-B+33b-B 

Velds Wijnand (ook wel Fels W. S.) Onderwijzer te Idaard komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van 
Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (4) dossier (11) 

6871 29-03-1825 

21+21/6-B 

Velds Wijnand van beroep Onderwijzer te Idaard, hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland zijn naam 

is Velds Wijnand en niet zoals op de betaalstaat Fels W. S. enz jaar 1825 (6) 

6840 36-A blz. 9 
22-04-1824 

Velds Wijnands Schoolmeester van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

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

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

6840 36-A blz. 9 
22-04-1824 

Velds Wijnands Schoolmeester van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Velds Wijnands, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen 

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

6276 1102-9 
18-12-1816 

Veldsma Dirk M.,  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) 

8280 517-11,  
34-36 

Veldsma T. R. te Sint Johannisga 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 



19-05-1840 staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 

wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

9180 818 
05-05-1915 

Veldstra Albertje weduwe van Oppenhuizen W. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar 1915 (3) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Veldstra Beerend Joghems staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met 

vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant 

Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het 

verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, 
verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd 

met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat 
het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. 

(Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., 

Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6661 137 blz. 8 
19-03-1817 

Veldstra Egge Fokkes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig 
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar 

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

van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

6255 250-3 

10-03-1815 

Veldstra Fokke Meints voor 31 dagen voer en schadeloosstelling voor het terugnemen van een paard Is vermeld op een Lijst 

van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit de onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen 

Ambtenaar Jaar 1815 (7) 

6249 827 
09-09-1814  

Veldstra Fokke Meints---- Ykema Thee Klazes Instructeur Veldstra Fokke Meints eigenaar van het Dragonderpaard beide te 
Haskerhorne zij  dringen aan op betaling enz. Jaar 1814 (1) 

6250 935 

04-10-1814 

Veldstra Fokke Meints, Huisman te Haskehorne en de Schout Dalmolen H. van de gemeente Haske Onderwerp; Het 

Dragonderpaard en een schadeloosstelling. enz. enz.beide ondertekenen het document, jaar 1814 (5) 

9182 317 
15-02-1916 

Veldstra G. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in 
Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1) 

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

Veldstra G. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met 

het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

6388 69         
04-10-1814 

Veldstra H. O. 1e Luitenant bij de 4e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm 
omdat deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus 

gestemd in tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5) 

6390 120 en 121 
24-12-1814 

Veldstra H. O. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad voor het 6e Bataillon Landstorm in het Arrondissement Sneek 
met vermelding van zijn Rang en de Compagnie waar hij verblijft enz. jaar 1814 (2) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Veldstra Haring Hoofdagent te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6840 36-A  
blz. 22 

22-04-1824 

Veldstra Jochem Sipk. 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) 

6840 36-A  

blz. 22 

22-04-1824 

Veldstra Jochem Sipk. 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) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Veldstra Trijntje Hanzes, 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 

(6) 

6866 29-01-1825 

34-C 

Veldt v.d. Johannes te Leeuwarden, [1] Onderwerp: Militie enz. jaar 1825 (1) 

6078 52 

12-01-1822 

Veldt van der Jan  te Leeuwarden  Onderwerp: een ordonnantie ter betaling van ene gratifictie enz. enz. jaar 1822 (1) 

6865 20-C 

18-01-1825 

Veldt van der Johannes (zijn voogd is Kutsch J. C. te Leeuwarden)   * 3 Febr. 1802  z.v. Jacob van der Velde en Woude van der 

Geutie Jacobs,  Soldaat van beroep en wonende te Groningen , Hij heeft zich niet ingeschreven voor de militie terwijl dat wel 

verplicht was,  maar er een enz. enz. jaar 1825 (5) 

6868 22-02-1825 

27-C 

Veldt van der Johannes hij is op 5 juli 1813 opgenomen in het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden  en daar tot 16 augustus 

1819 gebleven  en hij stil is weggegaan, verder in het dossier een Procesverbaal Nationale Militie dat hij voor de ligting 1821 

als geboren zijnde in 1802 verpligt is enz. enz. jaar 1825 (3)  

6866 01-02-1825 
8-C 

Veldt van der Johannes te Leeuwarden,[2] 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) 

6869 26-02-1825 
61-C 

Veldt van der Johannes, Onderwerp een opgemaakt Procesverbaal  13/16 Juli 1825 ten laste van de Regenten van het Old 
Burgerlijk Weeshuis te Leeuwarden hij is niet op komen dagen voor de inschrijving Nationale Militie ligting van den jare 1821 

en dat hij in stilte van het huis en ten andere enz. en dat het wetboek van strafvordering art. 638 enz. jaar 1825 d.d. 13 Juli (1) 

6089 1194 blz. 10     
23-12-1822 

Veldt van der Sybren Pieters , Rentenier te Grouw 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) 

9412 3186 

00-00-1822 

Veldwachters Reglementen voor  Veldwachters, Jaar 1922 

9414 137             
01-01-1917 

Veldwachters: een heel dossier met Reglementen enVoorschriften Algemene bepalingen  voor de Veldwachters  genaamd 
Ontwerp eener Instructie voor de Veldwachters in de Provincie Friesland  met in de kantlijn het con=mmetaar/vragen van elke 

gemeente.  Hierin worden  geen familienamen vermeld jaar   Jaar 1914 

 (72) 



9414 192             

18-08-1920  

Veldwachters: een stuk betreffende de aanvangswedde van een Rijksveldwachter met jaarlijkse verhogingen enz.  tevens een 

stuk over de bezoldiging vzan Veldwachters op het Platteland  dat in 1 gemeente te laag is te noemen en in enz. enz. jaar 1920 

(5)  

9414 138-140             
27-09-1917 

Veldwachters:---- Rooms Katholiek Politiebond “ST. MICHAEL” de ondergetekenden Stoop Petrus Josephus  Antonius, 
Voorzitter en Koster Martinus Dominicus wonende  Kruisstraat 30 te Tilburg,  Onderwerp: het afschaffen van de 

nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. in Gemeenten met meer dan 1500 inwoners 

enz. jaar 1917 (3) 

6284 1099 blz. 2   
31-10-1817 

Velgen Boten Botens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 

beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Velkens Pieter, 898 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) 

3622 K Stuk 7 

13-02-1875 

Velkers Christoffel F.  [1] pachter van het Tolhek en Boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borgen With de J. P. en 

Meinardy R. S.Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden 

voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (6) 

3622 L , 1, 8, 21 
28-01-1876 

Velkers Christoffel F.  [2] pachter van het Tolhek en Boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borgen With de J. P. en 
Meinardy R. S.Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden 

voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (6) 

3622 A-10 
Stuk 2 

15-03-1873 

Velkers Christoffel F.Kollum te , hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom 
genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Wit de Jan en Meinardy Ritske ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij 

inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar 

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

3622 A-10, Stuk  
1 + 2 

22-02-1873 

Velkers Christoffel Frits ---- Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de 
pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Velkers Christoffel Frits 

ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen 

staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie 
Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875 dossier 

(25) 

3622 A-9    
27-12-1867 

Velkers Christoffel te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom 
genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Andrea Daniel Hermanus en Ritsma Pieter  ook aanwezig de voorwaarden van 

verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van 

Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1868-1873  dossier (25) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Velkers Hendrik, 468 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) 

6013 448, 54-55 

17-07-1816  

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

9181 1413 
06-08-1915 

Velkers Markus,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Velkers Sijbren, 594 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) 

8355 302/8 

00-00-1841 

Vellaga J. Mr. Zadelmaker te Leeuwarden  betreft uitstel van betaling van belastingen ook Handgeschreven brief met zijn 

handtekening, jaar 1841 (6) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 7 

Vellage ….? te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den 
Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te 

Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie 

zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 
150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Vellage Johannes, 375 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Velle Kater Albert 345 is zijn volgnummer en Almelo 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) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Vellega Johannes 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) 

6288 309-6 
09-04-1818 

Vellekamp J. ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 
Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Vellekoper Arend,  Fuselier 5de  Afdeeling infanterie * 26-05-1819 Leeuwarden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat 

van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 

Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 
van 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Vellekoper Izaak E., 64 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 



Correcie 

26-03-1824 

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) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Vellekoper Johannes, 629 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) 

6032 195-1,2 
21-03-1818 

Vellema ….? Bakker Hendrik Berends Kapitein op het schip de Fredriech Herman die op 21 augustus 1817 is vergaan en op 
den eiland Ameland gestrand, en dat Visser Barend & zoon te Harlingen voor de belangen der eigenaren optreed verder betreft 

de lading enz. ook genoemd een betaling aan Notaris Ypma B. voor geleverde diensten verder genoemd de scheepsmeter 

Vellema ….? jaar 1818 (5) 

6040 832 

16-11-1818 

Vellema ….? Van beroep Meeter verder genoemd de notaris Ypma ….? Betreft de geborgen granen uit de schepen de Goede 

Hoop en Friedrich Herman ondertekend door de Strandvonder van het Eiland Ameland Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 

1818 (2)  

6041 906 

18-12-1818 

Vellema ….?---- Visser Barend & zoon te Harlingen reclamanten van de lading van de vergane schepen Fredrik Herman met 

als schipper Bakker H. B. en de Goede Hoop met als schipper Mesenbroek Jan enz. ook henoemd de notaris Ypma B. en de 

Meter Vellema ….? enz. jaar 1818 (2) 

6856 14-B 
09-10-1824 

Vellema A. D. ---- Bosch Jan Willem, Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met zijn 
handtekening, onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de  G. J. 

(Gerbrand Jans) (assessor)  is toegezegd de post van Koster der hervormden en  school onderwijzer, in tegenwoordigheid van 

Heeckeren van W. R. J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en 
Vellema A. D. Kastelein  te Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert 

Gribberts,  Germs Douwe, tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de 

provincie Groningen enz. enz.  jaar 1824 (6) 

8352 220/18 

00-00-1841 

Vellema A. D. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met 

een brief met 39 handtekeningen van Schippers , jaar 1841 (8) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ameland 

Vellema A. S. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8359 372-9 
16-04-1841 

Vellema A. S. te Hollum  staat in een document Nering op Wijn op Ameland, een door hem ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland dat hij voornemens zijnde een herberg op te rigten en nering te drijven enz. jaar 1841 (6) 

8359 372/9 

16-04-1841 

Vellema A. S. te Hollum, Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (3) 

8352 220/18, 278 
05-03-1841 

Vellema Andries D. Ameland Schipper, jaar 1841 

8380 837-19 

25-08-1841 

Vellema Andries Davids  Schipper te Nes op Ameland in een handgeschreven brieven met zijn handtekening    solliciteerd naar 

de post van opzichter op Ameland in de plaats van Mosterman L. J. maar aangezien  deze brave grijsaard  nog niet overleden is 

en geen de minste reden tot zijn onslag heeft is dit van de heer Vellema Andries Davids  zeer onkies,  maar al zou de post 
opkomen zou Vellema zeer zeker niet in aanmerking komen  omdat hij lui en onbekwaam is enz. enz. jaar 1941 (7) 

6046 314 en 315 

06-05-1819 

Vellema D. A.   van beroep Teller, Meeter en Weeger van Ameland geeft met eerbied in een door hem ondertekende brief te 

kennen dat hij de weeklonen waaronder de betaalde kosten van Sjouwers etc. herkomstig van de gestrande schepen enz. verder 
ook genoemd Visser Baren en Zoon die ook een document ondertekend te Harlingen jaar 1819 (3) 

6047 388 

10-06-1819 

Vellema D. A. , Teller, Meter en weger te Ameland dat hij bij Visser & zoon B. te Harlingen  zijn schuld van fl. 70 heeft 

betaald uit de schepen de Goede Hoop en Friedrichs Hermann enz. jaar 1819 (1) 

6036 482 
10-07-1818 

Vellema D. A. van beroep Meter, Onderwerp; wegens de granen geborgen uit de Kofschepen Fredrich Herman en de Goede 
Hoop er worden genoemd de Notaris Ypma B. enz. jaar 1818 (6) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Vellema D. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel 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) 

6035 416 
03-06-1818 

Vellema David Andries , Teller, Meter en  Weger van de convooien van Licentien een handgeschreven brief met zijn 
handtekening onderwerp verongelukte schepen gevoerd geweest door Mesenbroek J. en  Bakker H. B. en  Witkop P. ?.  enz. 

jaar 1818 (3) 

6026 601 e.v. 
02-09-1817 

Vellema David Andries---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom 
Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip 

voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een 

document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit  stuk is gegaan bij  Vellema 
David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den 

Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Vellema de weduwe 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) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Vellema Douwe Davids. 926 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) 

8214  1027/16 

bl. 2 nr. 432 

07-10-1839 

Vellema F. F. 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) 



8211 983/7 

Deel 1 

24-09-1839 

Vellema F. F., 11 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet 

openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 

namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6276 1102-14 
18-12-1816 

Vellema Frans D. 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) 

8210  958/2 211 
Bladz.8>> 

17-09-1839 

Vellema G. S. te Hantum 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) 

8280 517-11, 12 
19-05-1840 

Vellema Jacob S. te Kollum 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 Ballum, Arrondissement Leeuwarden, 

jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8225  1253-13, 3 

10-12-1839 

Vellema Jacob Sijbes te Ameland 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)  

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Vellema Joh. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat 
ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6263 1076 
14-11-1815 

Vellema Sybe Andries---- Dijkman Jan Roelofs te  te Holwert , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van 
Vriesland dat zijn huisvrouw wijlen haar eerste man  Vellema Sybe Andries in leven slager te Holwert  nog gedurende de 

maand  Januari 1811 vlees heeft geleverd aan de Fransche  Miltairen te Westdongeradeel enz. vermits der aannemer der 

leverantie de meester slager Marcus Jacob Samuel te Dokkum zig schuldig maakt aan het  leveren van slegt vlees enz. enz. 
maar volgens bijlage een brief van de Baljuw en Gemeentebestuur van Westdongeradeel hij ook geheel nalatig blijft in het 

fourneren van vlees aan de troepen enz. hierin wordt ook genoemd  dat  Vellema Sybe Andries moet zorgen voor enz. enz. jaar 

1815 (5) 

6268 310 
28-11-1815 

Vellema Sybe Andries---- Dijkman Jan Roelofs, Onderwerp de secretaris van het voormalige district Westdongeradeel schrijft 
een brief aan de Gouveneur hij heeft de eer ter voldoening van uw schrijven mede te delen dat mij wel bewust is dat Marcus 

Jacob Samuel   Gemeentebestuur is gelast enz. enz. nalatig is geweewst in het leveren van vleesch aan de in 1811 

gestationeerde troepen in Westdongeradeel , de slager Vellema Sybe Andries destijds door de Baljuw enz.  ook dat gemelde 
Marens meermalen is gedagvaard om betaling enz.  maar dat altijd heeft weten te ontduiken en uiteindelijk met de woning naar 

elders is vertrokken enz. enz. jaar 1816 (1) 

5997 307 
31-03-1815 

Velleman Isaak Elias 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    193 

8308 1087-10 
03-11-1840 

Velleman J. N. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 
184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

9180 1054 

05-06-1915 

Velleman Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9180 1054 
05-06-1915 

Velleman Jacobus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9183 1306 

06-09-1916 

Velleman Jacobus, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Velleman Levij Nathan, 943 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) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Velleman Salomon, 899 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) 

9180 814 

03-05-1915 

Vellenga A. J. te Leeuwarden hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken van 

een bruggetje voor een uitweg van zijn boerdrij met erf  langs de rijkstrekweg Dokkum-Stroobos, met de toestemming en de 

voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (10) 

5997 307 
31-03-1815 

Vellenga Bartele Sjoerd 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    100 

8377 767/10 
05-08-1841 

Vellinga  Jacob Wytzes te Dantumawoude hij verzoekt aan de Gouveneur van Friesland in houding op het tractement van  
betaling van Rood Antonis te Sexbierum i.v.m. een schuld en een  handgeschreven brief met de handtekening van Vellinga  

Jacob Wytzes en een  handgeschreven brief met de handtekening van Rood Antonis jaar 1841 (6) 

8386 949/13  
20-09-1841 

Vellinga  P. A.  te Achlum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke 
dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 983/7 

Deel 2 
24-09-1839 

Vellinga  P., 1 en 2 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)       

6630  943 

01-08-1814 

Vellinga  Sipke Reinders wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner 

aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma 
Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 

(3) 



6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Vellinga ?.ons van beroep Schoenmaker 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) 

6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Vellinga ?.ons van beroep Schoenmaker 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) 

8378 785/2 

11-08-1841 

Vellinga Abe. J. ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het 

aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van  de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door 

Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel  voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld  Blokland Jan te Hardinxveld  en Blokland Symen te 
Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver  voor fl. 34. 

000.= en gemijnd door Kat A. J.  te Hindelopen  en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan  te Lemmer , en 
voor het bouwen van een Tolgaarderswoning  de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te 

Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en  Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3) 

6867 10-A  

bijlage 11-a 
11-02-1825 

Vellinga Age Pieters te Witmarssum, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de 

Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (22) 

6381 171-A   

22-03-1814 

Vellinga Andries Reinders plaatsvervanger voor Hovinga Sytse Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende 

tot het actief contingent der Landmilitie Canton Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

8353 236/14 
00-00-1841 

Vellinga Bouwe Minnes Koopman te Oosterend solliciteerd naar de functie als Deurwaarder  te Oosterend en Wommels met 
een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (3) 

8225  1253-13,18  

10-12-1839 

Vellinga Bouwe Minnes te Hennaarderadeel 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correcie 

26-03-1824 

Vellinga Christiaan, 196 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 

confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6393 134 

28-02-1815 

Vellinga Cornelis Joukesd 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

3575 16 
11-11-1878 

Vellinga D. S, Blija Schipper en eigenaar van de Twee gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren 
met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

5673 

 

35 

18-10-1900 

Vellinga De Gebroeders Fa. te Oosterend , een verleende vergunning (Wit) voor het schip de “Hertog Hendrik“ het voormalige 

schip de Welvaart) tot het Varen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

5673 
 

36 
22-11-1900 

Vellinga De Gebroeders Fa.te Oosterend, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Hertog Hendrik “tot het Varen 
en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Vellinga Dirk Meints Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

9465 Deel 2, 26 
30-05-1853 

Vellinga Dirk S. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija 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 1853 (8). 

6630  943 

01-08-1814 

Vellinga Eeltje Reinders wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner 

aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma 
Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 

(3) 

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Vellinga F. G.  de weduwe te Oosterbierum 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) 

8375 708-5_5a 

20-07-1841 

Vellinga F. G. de weduwe te Oosterbierum 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) 

8375 708-5_5a 

20-07-1841 

Vellinga F. G. de weduwe te Oosterbierum 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) 

8285 615-2,  
5-2, 3 

19-06-1840 

Vellinga F. G. de weduwe te Oosterbierum 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Vellinga F. G. de weduwe te Oosterbierum, 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Vellinga F. G. de weduwe te Oosterbierum, 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) 



8386 949/6-5 

00-00-1841 

Vellinga F. G. de weduwe 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) 

8285 615-2, 5-2 

19-06-1840 

Vellinga F. G. te Oosterbierum 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Vellinga F. G. W’d 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Vellinga F. W. de weduwe te Oosterbierum, 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) 

5664 50 

17-09-1903 

Vellinga Fiedo Oosterend Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

3701 25-D, 1-7 
10-02-1842 

Vellinga Fokje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) 

6633  1451 
19-11-1814 

Vellinga Folkert Andries---- 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)  

6633 1360 
03-11-1814 

Vellinga Folkert Andriies---- 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) 

6385 140 

06-07-1814 

Vellinga Frans Geerts 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) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Vellinga G. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Vellinga G. F. 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) 

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Vellinga G. F. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Vellinga G. H. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Vellinga G. H. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8285 615-2, 5-2 
19-06-1840 

Vellinga G. 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Vellinga G. 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Vellinga G. te Witmarsum 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) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Vellinga Geert Framzen staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

3698 B-19,b 

08-02-1832 

Vellinga Gerrit 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) 

6096 672 

22-07-1823    

Vellinga H. A.,  ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door 

Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van 

L. G. en Ley v.d.  jaar 1823 (2) 

6243 191-15 

06-03-1814 

Vellinga h. G. , 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) 



8308 1070-8 

665-708 

28-10-1840 

Vellinga H. O. te Wommels 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) 

5998 413 

29-04-1815 

Vellinga H. Onderwerp de post van taxateur van de Turf te geven aan voornoemde weduwnaar en met zijn kinderen in gene 

ruime omstandigheden verkerende neemt de directeur van de belastingen de vrijheid eerstgenoemde boven den heer Sloterdijk 

Frans Canter  welke ongehuwd is aan te bevelen enz. jaar 1815 (2) 

6860 26-A 
30-11-1824 

Vellinga H. W.  Slagter te Bolsward Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824   (2) 

3698 B-19,b 

08-02-1832 

Vellinga Hendrik Gerrits, 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) 

6076 911 

23-11-1821 

Vellinga Hessel A. Diacen, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde 

Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den 
zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er 

uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Vellinga Hijltje F. de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Minnertsga die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam 
van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6830 18-A blz. 26 

21-01-1824 

Vellinga Hotze te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 26 

21-01-1824 

Vellinga Hotze te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

8386 949/40 
20-09-1841 

Vellinga J. A. te Ootmarsum  
wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke 

belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8308 1079-11 
31-10-1840 

Vellinga J. A. te Witmarsum dat zijn Bruine Hengst afgekeurd is geworden en op de 18e dezer gesneden is enz. jaar 1840 (7) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Vellinga J. A. te Witmarsum 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) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Vellinga J. A. te Witmarsum 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Vellinga J. A. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid 

enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Vellinga J. A. te Witmarsum 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) 

8285 615-2, 40-3 
19-06-1840 

Vellinga J. A. te Witmarsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 
de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Vellinga J. A. te Witmarsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Vellinga J. A. te Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en 

Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 40, 

2, 3 

22-05-1840 

Vellinga J. A. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Vellinga J. de weduwe 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Vellinga J. G de weduwe te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 

1000 namen (132) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Vellinga J. G.  W’d  te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 



uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid 

enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Vellinga J. G. de weduwe te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten 

bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het 
aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Vellinga J. G. de weduwe te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/6-5 Vellinga J. G. de weduwe 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) 

8375 708-5_5b 

20-07-1841 

Vellinga J. G. te Sexbierum 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) 

8375 708-5_5b 

20-07-1841 

Vellinga J. G. te Sexbierum 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Vellinga J. G. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Vellinga J. M. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Vellinga J. M. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6866 25-01-1825 

16-A 

Vellinga J. O.  heeft tegoed f. 695..wegens Wol, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft 

voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (2) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Vellinga J. O. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent 

een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren 

voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons 
no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

8280 517-15,1 

19-05-1840 

Vellinga J. O. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen  

reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3) 

6402 
 

922-1+ 8 
09-12-1815 

Vellinga J. P. 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) 

6401 
 

859-1+4 
10-10-1815 

Vellinga J. P. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent 
een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren 

voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons 

no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)  

8375 708-5_40a 
20-07-1841 

Vellinga J. te Witmarsum 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) 

8375 708-5_40a 

20-07-1841 

Vellinga J. te Witmarsum 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Vellinga J. te Witmarsum 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Vellinga J. te Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als 

koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 40,1 

22-05-1840 

Vellinga J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Vellinga J. W’d te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correcie 

26-03-1824 

Vellinga Jaaike, 357 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) 

3575 7 
07-11-1878 

Vellinga Jacob Lieuwers Birdaard Eigenaar van het  Veer te Birdaard 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) 

9725 Deel I   

Blz. 30 
00-00-1868 

Vellinga Jan  7e 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 1868 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 20 

00-00-1866 

Vellinga Jan 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

8214  1024/24 
07-10-1839 

Vellinga Jan Ages---- Palstra L. J. van Wijtgaard dat door hem de grote Balstaart dekhengst van Vellinga Jan Ages te 
Witmarssum op eigen gezag gesneden is enz. jaar 1839 (4) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Vellinga Jan Ages te Witmarssum wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; 

de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een 

premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5) 

6281 528 

19-05-1817    

Vellinga Jan Folkerts en Vries de Jan Rinses Diakenen  te Finkum zij schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur 

van Vriesland , Onderwerp: Sytzema G. P. , Schoolonderwijzer van Finkum en de Leije Onderwerp het leveren van een halve 

schuit Turf door de Diakenen, een advies van de Grietman van Leeuwarderadeel aan de Gouveneur van Vriesland over het 
request van voornoemde jaar 1817 (4) 

6286 50 ½ / 50 

07-01-1818 

Vellinga Jan Folkerts---- Sijtzema Geert Pieters, Schoolonderwijzer van de gecombineerde school van Finkum en de Leije  hij 

schrijft en ondertekend een brief dat hij zeer verwonderd is dat de Diakenen zig verzettenin een  brief getekend door Vries de J. 
R., en Vellinga Jan Folkerts  en in eentegen de regels en dat de afgegane Diaken Koersma  Johannes Jelles en den 

tegenwoordige Diaken Vellinga Jan Folkerts enz. en dat de betaling van  ¼ Schuit Turf van 1815 en 1816 voor de school enz. 

jaar 1818 (7) 

6626 487  blz. 8 
07-04-1814 

Vellinga Jan Folkerts 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) 

6257 410-3 
28-04-1815 

Vellinga Jan Lieuwers Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Vellinga Jan M. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Vellinga Jan M. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6300 145a 

12-03-1822 

Vellinga Jan Minnes, wegens Reiskosten naar de Militieraad te Heerenveen ontvangt 3 guldens reiskosten aar enz. jaar 1822 (1) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Vellinga Jan P., 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) 

6385 139 
06-07-1814 

Vellinga Jan Pieters te Oosterend 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) 

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Vellinga Jan te Witmarsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

9725 Deel I   
Blz. 36 

00-00-1869 

Vellinga Jan,  7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 23 
00-00-1867 

Vellinga Jan, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 23 
00-00-1867 

Vellinga Jan, 7e 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 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 28 

00-00-1867 

Vellinga Jan, 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) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Vellinga Jentje O. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden 

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

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

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Vellinga K. te Achlum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8280  517-11, 48 
19-05-1840 

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

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 

geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6277 77-c-7 
21-01-1817 

Vellinga Klaas Aukes hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en 
wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente 

Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

9181  2110 
08-12-1915 

Vellinga Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 
17-07-1839 

Vellinga L. A. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Vellinga L. A. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 



6630  943 

01-08-1814 

Vellinga Lieuwe Reinders wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner 

aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma 

Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 

(3) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Vellinga Lolkje G., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

(5) dossier (11) 

6254 188-4 
23-02-1815 

Vellinga Lourens, 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) 

6089 1186          
21-12-1822 

Vellinga 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) 

6243 191-9 

06-03-1814 

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

(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke 
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Vellinga M. O. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Vellinga M. O. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Vellinga M. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Vellinga M. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Vellinga M. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

5999 445 
10-05-1815 

Vellinga M.---- Ygens A. Y. door zijn overlijden (5 maart 1815)  is goedgevonden dat in zijn plaats tot Taxateur van de Turf 
over het Arr. Leeuwarden te benoemen Vellinga M. wonende te Harlingen enz. jaar 1815 (2) 

9182 24 

06-01-1916 

Vellinga Maaike vrouw van Noordbruin J. met 1 kind,  Komt voor op een  document (blz.3) 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) 

5675 53 

08-10-1917 

Vellinga Menne verzoekt in een door hem getekende brief  met het schip de Goede verwachting  met eene lading Haver voor de 

regering via Dokkum Harlingen  te mogen varen met bestemming Rotterdam of Delft enz. enz.  met de correspondentie en 

verleende vergunning betreffende de aanvraag jaar 1917 (4) 

6067 

 

117 

05-02-1821 

Vellinga Menno  ---- Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn overlijden is deze post te 

Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts van 

Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne 
omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus 

Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is 

wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te 
Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5) 

6833 9-A blz. 11 

09-02-1824 

Vellinga Menno te Stavoren, 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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Vellinga Minne Controle  Workum, 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) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Vellinga Minne 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) 

6081 326 

01-04-1822 

Vellinga Minne---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als 

kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels 
Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt 

genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6830 26-A 19 

20-01-1824 

Vellinga Minne O. koopman te Wommels, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6830 26-A 19 

20-01-1824 

Vellinga Minne O. koopman te Wommels, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Vellinga Minne O. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 

jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 
17-07-1839 

Vellinga Minne O. te Wommels 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) 

6081 422 

24-04-1822 

Vellinga Minne, hij is benoemd tot ordinair ontvanger  in en uitgaande regten enz., te Stavoren i.p.v. wijlen Keuchenius E. E.  

op een tractement van 800 gulden. jaar 1822 (3) 



5998 318 

05-04-1815 

Vellinga Minne,----Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs der Turf, 

, ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, ,    Poppe G. J., Vellinga Minne,  Witteveen Cornelis Barteldsz. ., Sloterdijk van 

Frans Canter,  Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen    jaar 1815 (2) 

6099 1066 
31-10-1823 

Vellinga Minno, 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.14 

27-08-1839 

Vellinga O. J. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is 

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

6389 98 
19-11-1814 

Vellinga Oene Piers ---- 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) 

 
6248 

703 
04-08-1814 

Vellinga Oene Piers---- IJgens Albert IJ  te Warns een brief gaande over  dat hij in 1812  16 Franken en 50 centimes voor 1813 
enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz. 

Wordt ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep 

Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7) 

6247 648 
14-07-1814  

 

Vellinga Oene Piers---- IJgens Albert IJ  te Warns een brief gaande over  dat hij in 1812  16 Franken en 50 centimes voor 1813 
enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz. 

Wordt ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep 

Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7) 

6248  703 

voor 700 

ingebonden 
04-08-1814 

Vellinga Oene Piers---- IJgens Albert IJ  te Warns een brief gaande over  dat hij in 1812  16 Franken en 50 centimes voor 1813 

enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz. 

Wordt ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep 
Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 
           deel 

Vellinga P. A. de weduwe te Achlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 20-v 
17-07-1839 

Vellinga P. aA te Tzum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Vellinga P. aA te Tzum 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) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Vellinga P. de weduwe te Achlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 
1000 namen (132) 

5664 37,  6 

01-04-1910 

Vellinga P. F.  Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6047 379 
03-06-1819 

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

6060 480 

06-07-1820 

Vellinga P. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6082 453 
03-05-1822 

Vellinga P. 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) 

9180 1054 
05-06-1915 

Vellinga Paul,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9183 1055 

04-07-1916 

Vellinga Paul, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9184 839 
03-07-1917 

Vellinga Paul, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Vellinga Petrus 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) 

8353 252/7 
00-03-1841 

Vellinga Petrus, Vleeschhouwer, wonende te Leeuwarden als gedaagde , betreft proces verbaal van bekeuring der Directe 
belastingen , , jaar 1841 (38)  

6855 21-A 

07-10-1824 

Vellinga Pier G. Slachter te  Bergum, Een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om vervolging te voorkomen,  voor 

het overtreden van de wet op het slachten, jaar 1824 (3) 

8211 979/10 
23-09-1839 

Vellinga Pier Gerbens Slagter en Meester Vleeschhouwer te Hardegarijp een beukeuring wegens overtreding van de wet op het 
heslagt en een sraf van gevangenisstraf is toegepast bij vonnis van de Regtbank van Leeuwarden van 28 februari 1839, 

aanwezig in dit dossier, het procesverbaal wegens een geslacht schaap enz. zonder de benodigde documenten opgemaakt door 

Heringa Kornelis Roelofs en Benoist P. George en een declaratie van Tromp S. W.  Procureur te Leeuwarden, ook blijkt hij 
eigenaar te zijn van een woning onder Hardegarijp zijnde Nr. 83-b, De Rijksadvocaat Sleeswijk Vening….? Ook het vonnis is 

aanwezig enz. jaar 1839 (44) 

8375 715-1 
21-07-1841 

Vellinga Pier Gerbens-----Heide van der Grietje Harmens weduwe van Vellinga Pier Gerbens te Hardegarijp Onderwerp; een 
brief over een request Jaar 1841 (2) 

8375 715-1 

21-07-1841 

Vellinga Pier Gerbens-----Heide van der Grietje Harmens weduwe van Vellinga Pier Gerbens te Hardegarijp Onderwerp; een 

brief over een request Jaar 1841 (2) 



8220   1137/11 

06-11-1839 

Vellinga Pieter A. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk 

het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 

ontvang Harlingen, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek 

(17) 

5664 29, 8 

16-04-1903 

Vellinga Pieter Folkerts Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Vellinga Pieter G. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 28 
21-01-1824 

Vellinga Pieter G. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6261 900-3 

04-09-1815 

Vellinga Pieter 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) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vellinga Pieter 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) 

5664 50 
17-09-1903 

Vellinga Pieter Oosterend Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

9181  2110 

08-12-1915 

Vellinga Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9921 22              20-
10-1882 

Vellinga R., Politiedienaar te Leeuwarden 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) 

7977 158-6, 13 

14-02-1837 

Vellinga Reinder Ages te Franekeradeel, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correcie 

26-03-1824 

Vellinga Riekje, 358 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) 

6257 410-3 
28-04-1815 

Vellinga Ritske K. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig 
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Vellinga 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) 

8308 1070-8 

709-731 

28-10-1840 

Vellinga S. P. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.9>> 
27-08-1839 

Vellinga S. P. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Vellinga S. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de 

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

enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Vellinga Sjerk Sacheus 26 Harlingen  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

8285 617-9 
19-06-1840 

Vellinga Sybrig Jans huisvrouw van Plaats van der Hendrik Harmens te Oosterlittens wordt genoemd in een aantekening van de 
Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een extract vonnis van hem enz. jaar 1840 (2) 

3575 7 

07-11-1878 

Vellinga Symen Jans Birdaard Schipper op het Veer te Birdaard 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) 

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

Vellinga T. G. te Oosterbierum 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) 

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

Vellinga T. G. te Oosterbierum 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) 

4635 E-3, 26 

07-02-1884 

Vellinga T. Harlingen Cargadoor Schip Norrona, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvondsten, jaar 1984 

6850 12-A 

31-07-1824 

Vellinga T. Harlingen Rijksroeyer, jaar 1824 



6425 30 

07-01-1818 

Vellinga T. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan 

te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3) 

6425 30 
07-01-1818 

Vellinga T. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan 

te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3) 

6243 191-8 

06-03-1814 

Vellinga T. J. , 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) 

6384 140-141 
22-6-1814 

Vellinga T. Jans wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie 
over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

6262 978-3 

13-10-1815 

Vellinga Tamme hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd 

bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf 
en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

8375 716-5 

22-07-1841 

Vellinga Teeke Pieters staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Regiment Inft. ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verlofpas enz. jaar 1841 (3) 

8375 716-5 
22-07-1841 

Vellinga Teeke Pieters staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Regiment Inft. ondertekende brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verlofpas enz. jaar 1841 (3) 

9183 1827/4 

00-12-1916 

Vellinga Tjeerd Cargadoor te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4) 

6385 143 
06-07-1814 

Vellinga Tjeerd 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) 

6252 

 

1246 

23-12-1814 

 

Vellinga Tjeerd Jacobs , Houtkoper hij schrijft en tekent een request en  hij geeft samen met andere bewoners te kennen aan de 

Gouveneur van Friesland , dat de voorschreven buitenbuurt enz. enz. en dat zij ook geen direct gebruik van de lantaarnen der 

stad hebben enz. enz. tevens antwoord d.d. 31-12-1814 op dit request   jaar 1815 (6) 

6834 16-A 

23-02-1824 

Vellinga Tjeerd van beroep Roeijer verzoekt verlof voor 10 dagen om e Stad te mogen verlaten en de heer Hilbrands ….van 

beroep Commies Visiteur hem zal vervangen enz. jaar 1824 (5) 

6834 16-A 

23-02-1824 

Vellinga Tjeerd van beroep Roeijer verzoekt verlof voor 10 dagen om e Stad te mogen verlaten en de heer Hilbrands ….van 

beroep Commies Visiteur hem zal vervangen enz. jaar 1824 (5) 

9181  2110 

08-12-1915 

Vellinga Tjeerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 
17-07-1839 

Vellinga van Gerrit H. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 
17-07-1839 

Vellinga van Gerrit H. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Vellinga van V.  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) 

6633 1360 

03-11-1814 

Vellinga Volkert Andrijs---- 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Vellinga W. F. te Oosterbierum, 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)  

6872 01-04-1825 

43-
A/1+4+7+8 

Vellinga Wijbren Gerbens verhuurder van Rijtuigen en Slagter te Harlingen in een door hem geschreven en ondertekende brief 

---- Tichelaar E. C. , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  
zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij 

de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz. jaar 1825 (6) 

9126 1043-15 
1879/1880 

Vellinga Wybren Timmerman te Harlingen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 
dienst jaar 1879 (3) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Vellinga Wytse J., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8346  99/9 

29-01-1841 

Vellinga,  Dossier met beschrijvingsbiljet en handgeschreven brief met handtekening van Siemon Pieters Vellinga, Kooltjer te 

Herbaijum, jaar 1841 (16) 

6381 171-D   
22-03-1814 

Velman Levy Nathan, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

5995 37 

14-01-1815 

Velp, 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) 

6872 05-04-1825 

51-C 

Velringa Coulon A. E. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij 

der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

6671 54 deel 2 blz. 
11 

22-01-1818 

Vels B. te Twello Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde 
Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de 

voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 blz. 
6 

22-01-1818 

Vels B. te Twello Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit 



van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 6 
04-01-1819 

Vels B. te Twello 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) 

8372 655/8 

30-06-1841 

Velsemeyer  Gerhardus,  te Harlingen  Onderwerp , een vervolging tegen hem door afd. regristratie Loterijen. Jaar 1841 (50  

3698 B-41 
15-02-1832 

Velsen Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6424 584 

02-12-1817 

Velsen B. H. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6424 584 
02-12-1817 

Velsen B. H. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

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

6418 255-B 

01-06-1817 

Velsen Bauke Hendriks 286 Ypecolsga 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) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Velsen F. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6277 30-6 

09-01-1817 

Velsen Feike J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen 

der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen 
is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

3698 A-13 

08-10-1828 

Velsen Idske Wiebes, 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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Velsen Jan Feikes, 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) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Velsen Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6627 691 
11-05-1814   

Velsen Pieter P. te Allengawier ondertekend mede een brief betreffende  dat in de jare 1813 door het Fransch Bestuur in onse 
vrijheid en kostwinninge zijn benadeeld geworden door het verpagten van het zoogenoemde Makkumer en Parragaaster Hijen 

dewelke ons van Ouders op Ouders als vrije wateren enz. zij verzoeken of dit weer in vrijheid kan worden hersteld enz. jaar 

1814 (2) 

6261 878-1 

11-08-1815 

Velsen Pijtter, 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) 

8375 708-5_11a 
20-07-1841 

Velsen v. Thoden 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) 

8375 708-5_11a 
20-07-1841 

Velsen v. Thoden 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) 

6258 630-30 

17-04-1815 

Velsen van A. Hij ondertekend : ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum 

aangelegd in de jare 1645 enz. ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de 
kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder 

het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  

enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 
1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Velsen van Arien * 28-01-1820 Opperdoes wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie 

zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen 
worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag 

weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden 

komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

6709 36 deel 1 
blz. 11 

16-01-1822 

Velsen van H. U. T. te Oudega, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

16 
16-01-1822 

Velsen van H. U. T. te Oudkerk, 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) 

6258 630-21 

17-04-1815 

Velsen van M?. A. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een 

brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De 



Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. 

en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (2) dossier   (45) 

8197 703-2 
10-07-1839 

Velsen van Simon te Wanswerd en Bakker Douwe Gerrits te Tjalhuizum wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige 
bijeenkomsten is deze bij de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 

1839 (4) 

8197 703-2 

10-07-1839 

Velsen van Simon te Wanswerd en Bakker Douwe Gerrits te Tjalhuizum wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige 

bijeenkomsten is deze bij de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 
1839 (4) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Velsing R. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Velsing Reintje zonder bedrijf, 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) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Velsing Reintje zonder bedrijf, 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) 

9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Velsinga Jochum te Tzummarum te Minnertsga , 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) 

9465 Deel 2, 7 
02-09-1865 

Velsinga Jochum 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) 

9465 Deel 2, 7 
02-09-1865 

Velsinga Jochum 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) 

9189 1087 

13-09-1919 

Velsink G. en Graaf de A. te Sneek ,een handgeschreven brief met hun handtekening, verzoeken een vergunning tot 

slootdemping met een tekening (Blauwdruk) van de situatie,  jaar 1919 (10)  

5673 

 

27 

10-05-1900 

Velsink G. te Sneek , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Voorwaarts II“tot het Varen en Sleepen in Friesland 

waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

5664 29, 11 

16-04-1903 

Velsink Gerrit Gorredijk Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5993 958-A 

26-11-1814 

Velsma D. A.---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend 

, aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden 

gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum 
woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, 

van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , 

Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van 
Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te 

Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van 

van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te 
Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

6626 487  blz. 11 

07-04-1814 

Velsma Dirk Mients 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) 

5711 3 

28-08-1902 

Velstra ? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken betreffende 

de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die 

tarieven te betalen jaar 1902 (32) 

8214  1027/16 

bl. 3 nr. 460 

07-10-1839 

Velstra H. F. 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) 

9126 1043-4 
1879/1880 

Velstra Kornelis R. te Mantgum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 
(3) 

9134 1081-4 

14-04-1883 

Velstra Kornelis te Mantgum ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6634  1525 
08-12-1814 

Velstra P. Pieter, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 

Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

8375 708-5_23b-v 
20-07-1841 

Velstra R. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. 
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_23b-v 

20-07-1841 

Velstra R. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. 

(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni enz. jaar 1841 (6) 

9134 767 

23-05-1883 

Velstra T. ---- Welderen van, Baron Rengers W. J.  hij is na een herstemming tussen  hem en Konijnenburg van D.  gekozen als 

lid van de Provinciale Staten , aftredende leden zijn  Humalda van Eysinga J. F., Jongsma E.,  Slooten van A. H. en Velstra T. 

jaar 1883 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 1 

00-00-1861 

Velt Jurjen  7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefenin g van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1861 (2) 

6074 731 
29-09-1821 

Velt van der Jan  te Leeuwarden wonende gewezen Ykmeester Generaal der Maten en Gewichten hij heeft volgend een brief 
van de Burgemeester van Leeuwarden deze functie ononderbroken vervuld van  1785 tot 1811 toen deze functie werdt 

opgeheven is hij  stalknecht geworden en dat hij met zijn vrouw en 2 kinderen in zeer bekrompen omstandigheid enz. enz. jaar 

1821 (1) 

6074 718 
20-09-1821 

Velt van der Jan  wonende te Leeuwarden  voorheen Ykmeester Generaal  der maten en gewichten  en dat hij zo vele jaren  
onafgebroken en onbesproken dienst enz. enz.  en dat hij door  de introductie van  het Fransche maten systeem enz. enz.  hij een 

ondersteuning verzoekt  en hij reeds de 60 jaar is overschreed enz. jaar 1821 (3) 

6008 120 
19-02-1816 

Velt van der Jan te Leeuwarden, .  Een handgeschreven brief met zijn handtekening, gewezen IJkmeester,  op deze functie 
aangesteld op 25 Januari 1785 tot 31 December 1811  en dat de post door het Fransche geweld vernietigd is enz. enz. jaar 1816 

(4) 

6055 133 
24-02-1820 

Velt van der Jan wonende te Leeuwarden, een handgeschreven brief met handtekening, Onderwerp:  dat hij zijn functie sinds 
25-01-1785 als  Ykmeester Generaal der Provincie Friesland en op 31-12-1811 verloren heeft en dit alles de schuld is van de 

Franse Omwenteling en nu geen inkomsten  en hij meer dan 60 jaar is  en toenemende zwakheid  maakt mij de arbeid moeilijk 

en vreest alzo erger armoede  enz. enz. jaar 1820 (5) 

6866 29-01-1825 
30-C 

Velt van der Johannes dienende bij de 8e afd. Inft. Onderwerp: lichting 1821 en zijn tegenwoordigen vrijwilligen dienst enz. jar 
1825 (1) 

6873 09-04-1825 

16-C 

Velt van der Johannes, hij kan in zijne betrekking als vrijwilliger niet blijven in het belang van s’Rijks Schatkist en dat 

verkieselijk wordt geacht om hem bij zijn korps te laten verblijven en zijn tijd als milicien te laten volbrengen enz. jaar 1825 (5) 

6271 574-8 
06-07-1816 

Veltema Rommert Klazes, 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) 

6035 463-C 
25-06-1818 

Veltheer Douwe Pieters---- Dirks Fodde de weduwe, er wordt beslag gelegd op de goederen van haar door Baunach J. 
Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document 

ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4) 

6035 463-A 

25-06-1818 

Veltheer Douwe Pieters---- Hillebrands Tamme, er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. Deurwaarder 

en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de 
goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4) 

6035 463-B 

25-06-1818 

Veltheer Douwe Pieters---- Wijngaarden Cornelis A. , er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. 

Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document 
ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4) 

6865 1-C no. 62 

24-01-1825 

Veltheer Johannes Pieters, plaatsvervanger voor Boer de Hendrik, 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) 

8350 183-18, 6 

22-02-1841 

Velthuijsen Johannes 30 jaar Klerk bij de Provincie  schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur van 

Vriesland, wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van 

Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (5) 

8350 183-17 

22-02-1841 

Velthuijsen van Johannes 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) 

6871 23-03-1825 

13-A 

Velthuijsen van P. , vermeld in een document van declaratieen voor geleverde arbeid in de gevangenissen enz. (gespecificeerd) 

jaar 1825 (3) 

7977 158-6, 30 

14-02-1837 

Velthuis Bernardus Hend’k te Schiermonnikoog, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde eiland 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) 

8309  1095-6 

05-11-1840 

Velthuis D. weduwe van Goslings zij wordt weer voorgedragen te Dockum voor de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. 

jaar 1840 (3) 

8375 716-3_1C 
22-07-1841 

Velthuis Dina 09-02-1832 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) 

8375 716-3_1C 
22-07-1841 

Velthuis Dina 09-02-1832 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) 

8356 320-2, 2 

02-04-1841 

Velthuis Doetje---- Geest van der Hendericus * 1796 Leeuwarden zoon van Geest van der Nicolaas en Elards Maria  en 

gehuwd met Heringa Geesje * 1802 dochter van Heringa Jouke Meints en Velthuis Doetje  wordt vermeld in een document 

staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en 
opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

3700 15-B, 1-10 

03-02-1836 

Velthuis Ettje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

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

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3700 15-B, 11-20 

03-02-1836 

Velthuis Ettje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

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

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Velthuis G. H. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Velthuis G. H. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 



5986 262 lijst 1 

08-04-1814 

Velthuis Gerben Ruurds 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Velthuis Gerben Ruurds, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Velthuis Gerrit H?. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Velthuis Gerrit H?. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9725 Deel 2 
27-02-1880 

Velthuis H. Harlingen Kapitein op de Elisabeth 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) 

9725 Deel 2 
07-09-1878 

Velthuis Harlingen Schip de Elizabeth 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) 

9725 Deel 2 
03-05-1877 

Velthuis Harlingen Schip de Jetske komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 
aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-

09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2 

23-02-1877 

Velthuis Harlingen Schip de Jetske komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-
09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2 

28-08-1876 

Velthuis Harlingen Schip de Jetske komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-
09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2) 

8375 708-5_43 

20-07-1841 

Velthuis J. te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) 

Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore 
der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_43 

20-07-1841 

Velthuis J. te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) 

Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van 
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore 

der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 43 26-

09-1839 

Velthuis J. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 43 

19-06-1840 

Velthuis J. te IJlst wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 
uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is 

enz. jaar 1840 (6) 

6070 424-32      
25-05-1821 

Velthuis Jan Ruurds hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. 

jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Velthuis Jan Ruurds 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) 

6068 214 

17-03-1821 

Velthuis Jan Ruurds, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen 

waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Velthuis Jan Ruurds, 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) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Velthuis Pieter A., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

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

6864 26/1-C, 193 

07-01-1825 

Velthuis Tjeerd Hendriks te Schiermonnikoog   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 

6872 31-03-1825 

25-C 

Velthuis Tjeerd Hendriks uit de Gemeente Schiermonnikoog van de reserve van 1823 in zijn garnizoen in de ziekenzaal te 

Groningen overleden is  op enz. jaar 1825 (3) 

9725 Deel 2 
15-10-1888 

Velthuis Utingeradeel Kapitein op de Drie Gezusters 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 1888(2) 

5996 116 
11-02-1815 

Velthuis W. H.---- Heeg, een getekend kaartje waarop  de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk,  de met en stippellijn aangeven grens 
van Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met  ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis 

van Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Velthuis Walle 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Velthuis Walle Huites, 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) 



6418 255-BB 

01-06-1817 

Velthuis Willem 408 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6630  1017B, 9 

22-08-1814 

Velthuisen Albert Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A, 8 

22-08-1814 

Velthuisen Albert Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017B, 8 

22-08-1814 

Velthuisen Harmen Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A, 8 
22-08-1814 

Velthuisen Harmen Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 
der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017B, 8 
22-08-1814 

Velthuisen Hendrik Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 
der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A, 8 

22-08-1814 

Velthuisen Hendrik Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6424 609 

10-12-1817 

Velthuisen Willem 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

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

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6424 609 

10-12-1817 

Velthuisen Willem 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6254 126, 5 - 7 

16-01-1815 

Velthuizen Berent Jans Lijkbegraver te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den 

Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. 

jaar 1815   (dossier 15) 

8257  65/22 

20-01-1840 

Velthuizen Jacobus Klaassen van beroep Tolgaarder waarschijnlijk te Buitenpost hij krijgt bericht dat hij eervol ontslag heeft 

gekregen als Officier der ontbonden mobiele Groningsche Schutterij enz. jaar 1840 (3) 

6830 5-A 

15-01-1824 

Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot eersten Commies 

of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft voor deze post 

bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in een brief van de 
Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3) 

6830 5-A 

15-01-1824 

Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot eersten Commies 

of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft voor deze post 

bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in een brief van de 
Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3) 

6855 11-A 

08-10-1824 

Velthuysen van P., een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, 

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

6865 16-A 
22-01-1825 

Velthuysen van Pleun Directeur over den arbeid in de  strafgevangenis te Leuwarden, hij wil erlof van de 24e tot de 31e Januari 
1825 enz. enz. jaar 1825 (2) 

6865 1-A 

23-01-1825 

Velthuysen van Pleun Directeur over den arbeid in de  strafgevangenis te Leuwarden, hij wil verlof van de 24e tot de 31e 

Januari 1825  en de toestemming enz. enz. jaar 1825 (2) 

6865 19-A 
14-01-1825 

Velthuysen van Pleun, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Velthuysen van Pleun, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 

Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4) 

8375 708-5_1 
20-07-1841 

Velting te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, 
Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_1 
20-07-1841 

Velting te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, 
Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

6867 12-02-1825 7-
A 

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

6382 71, 72, 73 

24-03-1814 

Veltkamp Cornelis Hendriks----  Veltkamp Gerke Hendriks Winkelier te Dokkum , hij heeft een door hem ondertekend request 

gestuurd (als bijlage aanwezig)en in deze brief staat dat die is ontvangen en dat deszelfs broeder Veldkamp Jouke Hendriks 

reeds voor 20-12-1813 als Matroos op een enz. verder in de documenten wordt vermeld dat beide nog 2 broers hebben die in de 
Landmilitie zijn gevallen de een genaamd Veldkamp Cornelis Hendriks en de ander genaamd Veldkamp Lubbert Hendriks, 

wordt ook in genoemd   jaar 1814 (8) 

6382 71, 72, 73 
24-03-1814 

Veltkamp Gerke Hendriks Winkelier te Dokkum , hij heeft een door hem ondertekend request gestuurd (als bijlage 
aanwezig)en in deze brief staat dat die is ontvangen en dat deszelfs broeder Veldkamp Jouke Hendriks reeds voor 20-12-1813 



als Matroos op een enz. verder in de documenten wordt vermeld dat beide nog 2 broers hebben die in de Landmilitie zijn 

gevallen de een genaamd Veldkamp Cornelis Hendriks en de ander genaamd Veldkamp Lubbert Hendriks, wordt ook in 

genoemd   jaar 1814 (8) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 6 

17-09-1839 

Veltkamp J. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6271 586-8 

01-07-1816 

Veltkamp Jan 100 guldens 0 stuivers en 0 penningen,  Dit heeft hij nog tegoed als obligatie van de Gemeente Balk en wordt 

vermeld in  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat 
der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale 

lijst (11) 

6271 586-6 
01-07-1816 

Veltkamp Jan 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) 

6382 71, 72, 73 

24-03-1814 

Veltkamp Jouke Hendriks----  Veltkamp Gerke Hendriks Winkelier te Dokkum , hij heeft een door hem ondertekend request 

gestuurd (als bijlage aanwezig)en in deze brief staat dat die is ontvangen en dat deszelfs broeder Veldkamp Jouke Hendriks 

reeds voor 20-12-1813 als Matroos op een enz. verder in de documenten wordt vermeld dat beide nog 2 broers hebben die in de 
Landmilitie zijn gevallen de een genaamd Veldkamp Cornelis Hendriks en de ander genaamd Veldkamp Lubbert Hendriks, 

wordt ook in genoemd   jaar 1814 (8) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Veltkamp Lub. Hend. 448 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 
Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Veltkamp Lub. Hend. 448 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 

Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6382 71, 72, 73 
24-03-1814 

Veltkamp Lubbert Hendriks----  Veltkamp Gerke Hendriks Winkelier te Dokkum , hij heeft een door hem ondertekend request 
gestuurd (als bijlage aanwezig)en in deze brief staat dat die is ontvangen en dat deszelfs broeder Veldkamp Jouke Hendriks 

reeds voor 20-12-1813 als Matroos op een enz. verder in de documenten wordt vermeld dat beide nog 2 broers hebben die in de 

Landmilitie zijn gevallen de een genaamd Veldkamp Cornelis Hendriks en de ander genaamd Veldkamp Lubbert Hendriks, 
wordt ook in genoemd   jaar 1814 (8) 

3622 K, Stuk 3 

13-02-1875 

Veltm….S. B?.---- Herschoe Pieter Pieters pachter van de doorvaarts en opslaggelden aan de ophaalbrug genaamd de 

Scharsterbrug over het vaarwater Scharsterrijn  met als borgen Herschoe Sake Pieters en  Veltm….S. B?.Onderwerp;  de 
invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2) 

6070 356 

01-05-1821 

Veltman ….?---- Werff van der R. Kapelaan  de uitbetaling der wedde van hem is verricht wegens het optreden als geestelijke 

in de gevangenis te  Leeuwarden,  en ook het tractement van de reeds overleden pastoor Veltman maar dat er geen tijd was om 

dit enz. enz.  jaar 1821 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Veltman A. K. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9181 1848 

21-10-1915 

Veltman A.---- Westerhof W. , Veltman A. , Veltman H. allen te Lutjegast samen eigenaar van een perceel te Kollum 

verzoeken  in een  handgeschreven brief met hun handtekeningen , een vergunning tot het ophogen van een uitweg, met een 

tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10) 

5997 307 
31-03-1815 

Veltman Albert Hendriks 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    281 

6005 938 blz. 5 
30-11-1815 

Veltman Albert 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Veltman Albert, 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) 

8285 617-8 

19-06-1840 

Veltman Carel te Sneek wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een extract 

vonnis van hem enz. jaar 1840 (2) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Veltman D. Pieters, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

3701 23-D,11-16 

02-02-1842 

Veltman Doeke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

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

6277 30-16 

09-01-1817 

Veltman Douwe Eelkes 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) 

8280 510-1 

18-05-1840 

Veltman Douwe Eelkes---- Popma Akke Obes weduwe van Veltman Douwe Eelkes te Gaast het betreft de terugzending van 

een request waarbij verzocht heeft haar zoon Veltman Obe loteling der Militie sinds 1838 wederom een jaar buiten den dienst 

gehouden mogen worden teneinde in hare onderhoud te kunnen voorzien enz. jaar 1840 (3) 

6254 188-2 

23-02-1815 

Veltman Durk Buures, 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) 

6254 140-B-blz. 24 
17-01-1815 

Veltman Ernst de erven uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, 
in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 



6843 20-A Blz. 8 

21-05-1824 

Veltman G. O. ---- Posthumusz F. T.  Notaris en verhuurder aan Veltman G. O. Arbeider  te Beetsterzwaag, 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) 

6843 20-A Blz. 6 
21-05-1824 

Veltman G. O. Arbeider te Beetsterzwaag, 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) 

3575 16 

11-11-1878 

Veltman G. T. Blija Eigenaar van de Twee gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 

kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Veltman H. 23 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Veltman H. 23 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) 

8385 929/24 

20-09-1841 

Veltman H. J. te Oostermeer onderwerp een request waarin hij voor zijn zoon Veltman Hendrik Jelles een vervanger wil enz. 

enz. jaar 1841 (3) 

9181 1848 

21-10-1915 

Veltman H.---- Westerhof W. , Veltman A. , Veltman H. allen te Lutjegast samen eigenaar van een perceel te Kollum 

verzoeken  in een  handgeschreven brief met hun handtekeningen , een vergunning tot het ophogen van een uitweg, met een 

tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Veltman Hans 420 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Veltman Heere Jans 36 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Artillerie 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Veltman Heere Jans 36 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld 

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

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

6418 248-D  

09-06-1817 

Veltman Hend’k * Sneek staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e 

Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge 
het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale 

Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6417 211 

15-05-1817 

Veltman Henderikus 12 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende 

het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  

enz. jaar 1841 (6) 

6419 297 
14-07-1817 

Veltman Hendricus---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie  dat Veltman Hendricus zijn voldoening der nationale Militie niet door ons is ontvangen, 

hetwelk moet dienen om bij de huwelijksakte te worden overlegd enz. jaar 1817 (1) 

6419 297 
14-07-1817 

Veltman Hendricus---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie  dat Veltman Hendricus zijn voldoening der nationale Militie niet door ons is ontvangen, 

hetwelk moet dienen om bij de huwelijksakte te worden overlegd enz. jaar 1817 (1) 

8382 853/9 

30-08-1841 

Veltman Hendrik Jelles  ----- Veltman Jelle Wytzes winkelier te Oostermeer verzoekt voor zijn zoon Veltman Hendrik Jelles  

enz. enz. jaar 1841 (2) 

8385 929/24 

20-09-1841 

Veltman Hendrik Jelles ----- Veltman H. J. te Oostermeer onderwerp een request waarin hij voor zijn zoon Veltman Hendrik 

Jelles een vervanger wil enz. enz. jaar 1841 (3) 

6067 

 

158 

22-02-1821 

Veltman J.  R. K. Pastoor ,  die 20 december j.l. is overleden, hij was R.K. Geestelijke in de Gevangenissen en gelijk de andere 

diensten bij de kerk  zal de heer Cappellaan Werff van der  wordt ook genoemd Kirch Everhardus die voorgedragen wordt voor 
de functie jaar 1821 (1) 

6671 54 deel 2 blz. 

9 
22-01-1818 

Veltman J. G. te Dordrecht Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 9 
04-01-1819 

Veltman J. G. te Dordrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Veltman J. G. te Dordrecht, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier 

(11) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 9 

06-02-1824 

Veltman J. G. te Dordrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 
9 

16-01-1822 

Veltman J. G. te Dordrecht, 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) 



6389 33-34 

02-11-1814 

Veltman J. J. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  

geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van 

den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam 

van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de 
vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

5998 331 

07-04-1815 

Veltman J. Pastoor in de Gevangenis te Leeuwarden  en Tjeerds Pieter  Katholieke Geestelijke wordt voorgedragen  voor een 

functie enz. jaar 1815 (1) 

6062 636 
16-09-1820 

Veltman J. Pastoor te Leeuwarden hij  verrichte voor de militairen de R.K. godsdienst, en  kunnen aanspraak maken op ene 
beloning enz. enz.  jaar 1820 (2) 

6249 828 

06-09-1814  

Veltman J. S. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de 

schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en 
verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten 

enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer 

enz. jaar 1814 (2) 

6030 11 

07-01-1818 

Veltman J.,  R.C. Pastoor Onderwerp het vermeerderen van zijn tractement en dat de beloning van Fl. 75 in aanmerking 

nemende het tractement van de heer Collard J. enz. enz. jaar 1818 (3) 

6034 341 

09-05-1818 

Veltman J., R. C. Pastoor in de gevangenen huizen te Leeuwarden onderwerp; zijn tractement wordt verhoogd van fl. 75 naar fl. 

100  guldens per jaar, jaar 1818 (1) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Veltman Jan, 410 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Veltman Jan, 853 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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Veltman Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

6380 
 

6381 

94   
26-01-1814 

40 

25-02-1814 

Veltman Jelle Wijtzes---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en 
wonende beide te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt 

geboren 17 Mei 1787 zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de 

Lanmilitie enz. heeft getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er 
nog één in Fransche dienst is één  gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen 

van der Tjeerd Geerts Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris 

Wilhelmij ook de Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (3) 

8382 853/9 

30-08-1841 

Veltman Jelle Wytzes winkelier te Oostermeer verzoekt voor zijn zoon Veltman Hendrik Jelles  enz. enz. jaar 1841 (2) 

6868 22-02-1825 

19-A 

Veltman Jeroen Sakes, Landbouwer te Langweer wordt voorgedragen als schatter der belastingen voor het district van 

Woudsend en Oppenhuizen enz. jaar 1825 (8) 

3701 23-D,11-16 

02-02-1842 

Veltman Jitske Doekes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

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

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

6018 46 

26-01-1817 

Veltman Joannes Daniel geb. Nienhuis in Graafschap Bentheim ca 21 jaar Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot 

dienst en wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3) 

6675 198 

10-05-1818 

Veltman Joannes te Leeuwarden staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook 
hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

6062 661 

27-09-1820 

Veltman Johannes ---- Sijsterman Johannes Bernardus als R. K. Pastoor in de  statie  waar de R. K. Militairen gewoonlijk te 

kerk gaan  en hij  ook de meeste diensten aan hen zal hebben enz. enz. verder bepaald als volgt Cielen Marcelles sedert 1798,  
Sijsterman Johannes Bernardus sedert 1799,  Gulpen van Henricus sedert 1804 en Veltman Johannes sedert 1814  dat zij lieden, 

voor de. Door hen  aan de R. K. Militairen bewezen  diensten geen vergoeding vragen, maar wel verzoeken om een gratificatie 

of aalmoes enz. enz.   jaar 1820 (2) 

9180 1054 
05-06-1915 

Veltman Johannes Thomas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8285 617-8 

19-06-1840 

Veltman Karel te Sneek wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een extract 

vonnis van hem enz. jaar 1840 (2) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Veltman Klaas H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen 

der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen 

is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

9725 Deel 2  
Blz. 190 

00-00-1899 

Veltman Klaas, 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) 

3701 23-D,11-16 

02-02-1842 

Veltman Klaaske Doekes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

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

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Veltman Lammert J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen 
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8377 763/20 
05-08-1841 

Veltman Linke Pieters uit het Dolhuis te Rotterdam de Rooms Katholieke armenvoogdij heeft het gesticht betaald , tevens   Een 
handgeschreven brief met de handtekening van Kuipers P. H. waarin zij vermelden dat enz. enz. enz. jaar 1841 (5) 

8225  1253-13, 36 

10-12-1839 

Veltman Nicolaas Warners te Tietjerksteradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 



gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 

1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86) 

8280 510-1 

18-05-1840 

Veltman Obe---- Popma Akke Obes weduwe van Veltman Douwe Eelkes te Gaast het betreft de terugzending van een request 

waarbij verzocht heeft haar zoon Veltman Obe loteling der Militie sinds 1838 wederom een jaar buiten den dienst gehouden 
mogen worden teneinde in hare onderhoud te kunnen voorzien enz. jaar 1840 (3) 

3575 16 

11-11-1878 

Veltman P. G. Blija Schipper op de Twee gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 

kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Veltman 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) 

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Veltman P. P. te Sint Nicolaasga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/10 
20-09-1841 

Veltman P. P. te Sint Nicolaasga, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere 
binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8375 708-5_10 
20-07-1841 

Veltman P. P. te St. Nicolaasga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de 
Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_10 
20-07-1841 

Veltman P. P. te St. Nicolaasga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de 
Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/10 

20-09-1841 

Veltman P. te Sint Nicolaasga, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 

dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8211 988-3, 10 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Veltman P. te Sint Nicolaasga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Veltman P. te St.\ Nicolaasga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de 

Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 
kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Veltman P. te St.\ Nicolaasga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de 

Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 
kannen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 10 

22-05-1840 

Veltman P.P. te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van 
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van 

de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6382 172 

17-04-1814 

Veltman Pieter Jacobs---- Ronner Johannes Reins, Remplacant voor Veltman Pieter Jacobs van Bolsward onbekwaam is voor 

de Militaire dienst enz. als bijlage een attest van de Chirurgijn Rauen J. A. Jaar 1814 (2) 

6078 95-42 

20-12-1821 

Veltman Pieter Rinses,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van de Stad Workum jaar 1821 (3) 

6712 276 

00-00-1822 

Veltman Pieter Sakes,  Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee 

beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2) 

8308 1070-8 

580-622 
28-10-1840 

Veltman S. J. te Nijega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

9134 1081-10 
25-05-1883 

Veltman Sake Joukes te Sint Nicolaasga; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 
3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correcie 
26-03-1824 

Veltman Sytse H., 61 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Veltman Sytze H., 83 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) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Veltman W. J. te Suameer,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9183 915 

29-05-1916 

Veltman W. te Witmarsum , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn 

eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Sexbierum enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10) 

8257 74/14 

1-6 
21-01-1840 

Veltman Wijtze Jelles hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is 

gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de 



Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, 

Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Velts W. H. Onderwijzer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum 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) 

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Velts W. H. Onderwijzer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum 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) 

9183 1618 
08-11-1916 

Veltstra P. -------Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding  “Utingeradeel” te 
Akkrum een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt  vergunning tot het maken van  uitwegen op hun eigendom 

hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

6271 586-2 

01-07-1816 

Veltzen Pieter Pieters moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 

1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd 
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

9184 442 

10-04-1917 

Velu Jan te Groningen-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw 

Kruisland jaar 1917 (2) 

3594 Map 88-B 
1876--1878 

Velve v.d. H. V.  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) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Velvis H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Velzel van A. te Steenwijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8285 615-2, 39-3 

19-06-1840 

Velzel van A. te Steenwijk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 

      lingwerf 

Velzel van J. te Steenwijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 
      lingwerf 

Velzel van K. J. A. te Steenwijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Velzen Evert Meyes 25 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 

1_R. 

22-10-1814 

Velzen Feike 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) 

6830 18-A blz. 31 

21-01-1824 

Velzen Jan Pieters te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6830 18-A blz. 31 
21-01-1824 

Velzen Jan Pieters te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Velzen P. Pieter hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 
van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met 

twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm 
alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te 

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

8386 949/11 
20-09-1841 

Velzen Phoden te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 
dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6634  1525 
08-12-1814 

Velzen Pieter Pieters, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van 
Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 

Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Velzen Th. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 15 
06-02-1824 

Velzen van H. U. T. te Oudkerk , 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 

8364 498/10, 9 

21-05-1841 

Velzing Pieter J de weduwe ,staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd 

die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Velzing S. J. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Velzing S. J. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 41-v 

17-07-1839 

Velzing Sjoerd J. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 41-v 

17-07-1839 

Velzing Sjoerd J. 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) 

8386 949/6-5 
00-00-1841 

Vem W & L. te Sneek te Leeuwarden, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Vemeulen Pieter 103 is zijn volgnummer en  Kuilenburg (Culemborg)  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) 

6382 179 en 181 

28-04-1814 

Ven (Fen) Veen van der Ebeltje---- Krot Coert zoon van Krot Johannes en Ebeltje van der Ven (Fen) Veen geboren te 

Leeuwarden enz.  een Engement van hem als aangenomen als Soldaat 2e Bat. Mariniers met een compleet Signalement van 
hem enz. jaar 1814 (2) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Ven van de Godefridus * Boxtel 15-08-1809, 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Ven van den Pieter geb. 18-02-1803 Tijnaart, 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) 

6086 894 

30-09-1822 

Ven van der Arnoldus Koopman te Amsterdam, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en 

ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Ven van der Johannes, 8 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) 

6641  562 
24-06-1815 

Ven van der Melle staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van 
Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij geen 

40 jaar in dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Veneinga Tjeerd Siebes 159 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Veneinga Tjeerd Siebes 159 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) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 
Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                
05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 
termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                
05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 
termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 



Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 
Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 
Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                
05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 
termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp B. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Venekamp Balling M?. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

5675 39 

25-07-1916 

Venekamp Jan Hendrik Imcker Appelscha, tijdelijk met zijn bijen vertoefend te Tjummarum Schip de Noordfries I, jaar 1916 

(5) 

5675 39 
25-07-1916 

Venekamp Jan Hendrik Ymker te Appelscha tijdelijk met zijn Bijen vertoevende te Tjummarum in een handgeschreven en 
door hem ondertekende brief verzoekt hij om zijn bijen te mogen vervoeren met een motorboot de “Noordfries I “enz. 

toebehorende aan de Kapiteins Harkema S. en Poelstra J. te  Tjummarum langs het kanaal van Gorredijk tot in Appelscha enz.   

jaar 1916 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                
05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 
termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                
05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 
termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  
en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 
Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

6398 715                

05-08-1815 

Venekamp T. M.---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 
Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  

en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Venema  IJbeltje Durks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 

(2) 

6424 609 
10-12-1817 

Venema A. D. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6424 609 
10-12-1817 

Venema A. D. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 



door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

5664 274-a, 36 

28-02-1918 

Venema A. te Suameer met het Schip de Oostfries,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 3, 13 
20-04-1916 

Venema A. te Suameer met het Schip de Oostfries,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 27, 12 

16-04-1914 

Venema A. te Suameer met het Schip de Oostfries,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 162, 36 
27-02-1917 

Venema A. te Suameer met het Schip de Oostfries,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9181 1413 

06-08-1915 

Venema Aldert,  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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Venema Anne Thees te Opsterland 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) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Venema Antje Geerts, 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) 

6624 319 
27-02-1814 

Venema Antje Huisvrouw van Venema Lieuwe wonende te IJlst van welke zij zig heeft afgezonderd en separaat is gaan wonen  
zonder dat eenige wettelijke echtscheiding heeft plaatsgehad en hebbende bij zig inwonen twee dogters met name Venema 

Okjen en Venema Feijkje welke beide  twee onegte kinderen hebben en nog eene  dogter et name Venema Maaijken enz. 

terwijl hunne moeder maar een klein winkeltje heeft enz. deze brief is ondertekend door de Burgemeester van Stavoren 
Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1814 (2) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Venema Auke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9465 Deel 2, 102 
23-06-1857 

Venema Bauke U. , Beurt en Veerdienst van Eernewoude op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 
van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen 

en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)   

8170 210/18, 244 

25-02-1839 

Venema Bauke Uiltjes Beurtschipper Eernewoude op Leeuwarden, jaar 1839 

9181 1645 

03-09-1915 

Venema Binne,  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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 
06-02-1824 

Venema C. J. C. te Zalk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Venema C. J. C. te Zalk, 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 

6424 584 

02-12-1817 

Venema D. J. 3 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Venema D. J. 3 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) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Venema D. te Wons wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Venema de weduwe te Rinsumageest, Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van 
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van 

de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Venema de weduwe te Rinsumageest, 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) 

3698 B-16, 1-11 

15-02-1832 

Venema Durk Annes, 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) 

6262 978-2 

13-10-1815 

Venema Eelke T. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd 

bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf 

en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Venema Eelke T., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Venema F. O. de weduwe 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 



6624 319 

27-02-1814 

Venema Feijkje---- Venema Antje Huisvrouw van Venema Lieuwe wonende te IJlst van welke zij zig heeft afgezonderd en 

separaat is gaan wonen  zonder dat eenige wettelijke echtscheiding heeft plaatsgehad en hebbende bij zig inwonen twee dogters 

met name Venema Okjen en Venema Feijkje welke beide  twee onegte kinderen hebben en nog eene  dogter et name Venema 

Maaijken enz. terwijl hunne moeder maar een klein winkeltje heeft enz. deze brief is ondertekend door de Burgemeester van 
Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1814 (2) 

8297 848/8 

101-652/4 
24-08-1840 

Venema Frans Minnes Zwaagwesteinde Schipper, jaar 1840 

5564 35 

16-04-1903 

Venema Frans te Bergum Veerschip en Wagendienst, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te 

Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden, jaar 1903 

5664 35 
21-09-1903 

Venema Frans te Bergum Veerschip,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8375 716-3_1P 

22-07-1841 

Venema Fred Geerts 11-06-1830 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1P 

22-07-1841 

Venema Fred Geerts 11-06-1830 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6834 16-B 
21-02-1824 

Venema G. A. het betreft een rekening voor zijn verplegings kosten in het Bedelaars Gesticht te Hoorn enz. jaar 1824 (3) 

6834 16-B 

21-02-1824 

Venema G. A. het betreft een rekening voor zijn verplegings kosten in het Bedelaars Gesticht te Hoorn enz. jaar 1824 (3) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Venema Geert, 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) 

6839 29-C 

09-04-1824 

Venema Geeske Lykeles---- Goudemond Gerrit Hendriks  en Goudemond Jan Hendriks, fuselier, worden  beschuldigd van 

mishandelingen  ten huize van Hoekstra Jouke Wijnouds en Venema Geeske Lykeles jaar 1824 (7)  

6257 410-5 

28-04-1815 

Venema Gerrit Jans, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6843 20-A Blz.5 

21-05-1824 

Venema Hendrik A. Boer verhuurder te Ureterp, en Dijkstra Sytse Rienks Arbeider Huurderonderwerp; 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Venema Hendrik,  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) 

8280  517-11, 49 
19-05-1840 

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

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 

geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9414 97, a-g 
01-05-1914 

Venema J.  van beroep Veldwachter van Lemsterland  te Lemmer, verzoekt aan de Kommissaris der Koningin of zijn 
echtgenote mag worden belast met het schoonhouden van het Kerkgebouw der Ger. Gemeente te Lemmer  tegen vergoeding 

van vrij wonen in de kosterswoning enz.briefje van Peereboom A. voorzitter dat hij geen bezwaar heeft enz.  verder een heel 

dossier met correspondentie hierover enz.  jaar 1914 (15) 

6854 33-C 

16-09-1824 

Venema J. C. (Jan Cornelis) Predikant en Buschman Antonia Judith zijn huisvrouw  wonende te Rinsumageest een vonnis van 

de rechtbank te Leeuwarden, veroordeeld voor het niet aan geven  voor de Nationale Militie door de rechtbank voor 25 

nederlandsche guldens of een gevangenisstraf van 1 maand enz. jaar 1824 (2) 

6855 18-1C en 2C 
01-10-1824 

Venema J. C. (Jan Cornelis) Predikant te Rinsumageest en zijn zoon Venema Therumaleil, een request van hem  en een 
verzuimde inschrijving  voor de militie enz. enz. jaar 1824 (8) 

6871 22-03-1825 

12-C 

Venema J. C. een request  betreffende de fout geschreven voornaam van zijn zoon en wel als Therumalee dat de goede 

voornaam moet zijn (wordt niet vermeld) maar dat de heer Schuler daar op geantwoord heeft dat maakt niet uit. enz. jaar 1825 
(4) 

6424 584 

02-12-1817 

Venema J. J. 5 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Venema J. J. 5 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) 

9181 1781 

12-10-1915 

Venema Jaan Veldwachter te Lemsterland verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening wegens geneeskundige 

ingeschiktverklaring als veldwachter eervol ontslag en aan hem is eervol ontslag verleend, tevens Bosma J. Veldwachter te 
Lemmer wegens zijn leeftijd krijgt hij ontslag.  jaar 1915 (13) 

6866 26-01-1825 

11-C 

Venema Jan Cornelis te Rinsumageest  zijn verzoek betreffende zijn zoon Venema Therumaliel die wegens verzuimde 

inschrijving  voor de ligting van de Nationale Militie van 1822 zonder loting bij de 8e afd. Infanterie is ingelijfd zodat hij enz. 
enz. jaar 1825 (5) 

6851 27-C 

16-08-1824 

Venema Jan Cornelis te Rinsumageest betreft het niet aangeven voor de Militie van zijn zoon Venema Theruma, Jaar 1824 (2) 

6872 05-04-1825 
47-C 

Venema Jan Cornelis. Onderwerp een boete van f. 25.= bereffende de Nationale Militie enz. jaar 1825 (2) 



6850 4-C 

07-08-1824 

Venema Jan Cornelis----Venema Terumaleel geb. 04-02-1803 Wapsterveen zoon van de predikant Venema J. C. (Jan Cornelis) 

te Rinsumageest, en Buschman Antonia Judith Onderwerp; een procesverbaaldat hij niet is ingeschreven voor de Nat. Militie, 

hij heeft aan de regterhand eene stijve vinger ten gevolge eene voor Palembang bekomene wonde, enz. enz.  jaar 1824 (6) 

9182 734 
27-04-1916 

Venema Jan H. te Rotterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9414 187             

21-07-1914  

Venema Jan Hendrik te Rotterdam, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en 

Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld 

jaar  1914 (3) dossier (8) 

9184 442 

10-04-1917 

Venema Jan Hendrik te Rotterdam-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland 

Nieuw Kruisland jaar 1917 (2) 

6303 403 en 404 

17-10-1822 

Venema Jan Lubbartus---- Faber J., Jongh de G. F. en Engelsma F. J. , uit de Grietenijeraad van Opsterland,  Hartmans Tjbbe 

Cornelis, Venema Jan Lubbartus uit de ingezetenen allen wonende op de Gorrediijk benoemd hebbende om naar de 
noodzakelijkheid van de meer doelmatige inrigting der school te Gorredijk enz. enz. dat het geenzins het verlangen is van de 

inwoners van Gorredijk om de school te vernieuwen enz. enz. tevens de maten van het gebouw en de Staat van kosten tot 
opbouw van de school jaar 1823 (11) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Venema Jochem Gabes, 80 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Venema Johannes 49 is zijn volgnummer en Dragten 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) 

3698 B-16, 1-11 

15-02-1832 

Venema Joost Durks, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Venema K. L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Venema K. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles 
(13) 

6070 424-31     

 25-05-1821 

Venema K. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Venema K. L. te Ee 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 
         radeel 

Venema K. L. te Terhorne staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Venema Klaas, 354 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) 

6096 672 

22-07-1823    

Venema L. C., ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door 

Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van 
L. G. en Ley v.d.  jaar 1823 (2) 

6295 434 

26-06-1819 

Venema Lieuwe C. en Hoekstra Sible W. beide te IJlst  schrijven en ondertekenen een brief  in kwaliteit als Kerkvoogden van 

de Gereformeerde Gemeente aldaar  dat het Kerkgebouw  in een zodanige bouwvallige staat is en een gevaarlijke toestand enz. 

enz. jaar 1819 (2) 

6101 1311  

16-12-1823 

Venema Lieuwe Cornelis te IJlst , 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) 

6624 319 

27-02-1814 

Venema Lieuwe---- Venema Antje Huisvrouw van Venema Lieuwe wonende te IJlst van welke zij zig heeft afgezonderd en 

separaat is gaan wonen  zonder dat eenige wettelijke echtscheiding heeft plaatsgehad en hebbende bij zig inwonen twee dogters 

met name Venema Okjen en Venema Feijkje welke beide  twee onegte kinderen hebben en nog eene  dogter et name Venema 

Maaijken enz. terwijl hunne moeder maar een klein winkeltje heeft enz. deze brief is ondertekend door de Burgemeester van 
Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1814 (2) 

5664 274-a, 4 

28-02-1918 

Venema Louw Wieuwerd Motorbootdienst Wieuwerd Leeuwarden op Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6624 319 
27-02-1814 

Venema Maaijken---- Venema Antje Huisvrouw van Venema Lieuwe wonende te IJlst van welke zij zig heeft afgezonderd en 
separaat is gaan wonen  zonder dat eenige wettelijke echtscheiding heeft plaatsgehad en hebbende bij zig inwonen twee dogters 

met name Venema Okjen en Venema Feijkje welke beide  twee onegte kinderen hebben en nog eene  dogter et name Venema 
Maaijken enz. terwijl hunne moeder maar een klein winkeltje heeft enz. deze brief is ondertekend door de Burgemeester van 

Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1814 (2) 

3622 A-10-2, 6 

Regist. 9170 
15-03-1873 

Venema Ningo en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 6 

Venema Ningo en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 



24-03-1868 vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1, 6 

Regist.9168 
22-02-1873 

Venema Ningo en vrouw, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

9181 1413 

06-08-1915 

Venema Oeds,  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) 

6624 319 

27-02-1814 

Venema Okjen---- Venema Antje Huisvrouw van Venema Lieuwe wonende te IJlst van welke zij zig heeft afgezonderd en 

separaat is gaan wonen  zonder dat eenige wettelijke echtscheiding heeft plaatsgehad en hebbende bij zig inwonen twee dogters 

met name Venema Okjen en Venema Feijkje welke beide  twee onegte kinderen hebben en nog eene  dogter et name Venema 
Maaijken enz. terwijl hunne moeder maar een klein winkeltje heeft enz. deze brief is ondertekend door de Burgemeester van 

Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1814 (2) 

8375 708-5_36a 
20-07-1841 

Venema S. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36a 
20-07-1841 

Venema S. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Venema S. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Venema S. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Venema Sander Jans 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) 

8280 517-11,  

34-35, 39 
19-05-1840 

Venema T. E. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het 

personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Lippenhuizen in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6850 4-C 

07-08-1824 

Venema Terumaleel geb. 04-02-1803 Wapsterveen zoon van de predikant Venema J. C. (Jan Cornelis) te Rinsumageest, en 

Buschman Antonia Judith Onderwerp; een procesverbaal dat hij niet is ingeschreven voor de Nat. Militie, hij heeft aan de 

regterhand eene stijve vinger ten gevolge eene voor Palembang bekomene wonde, enz. enz.  jaar 1824 (6) 

6380 13 nr. 60 

29-01-1814 

Venema Thee Willems te Lippenhuizen, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing 

van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de 

Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6864 59-C 
13-01-1825 

Venema Themuralee uit de grietenij Dantumadeel, Hij is ingedeeld  bij de 8e afd. infanterie jaar 1825 (3) 

6855 30-C 

07-10-1824 

Venema Thenimalee , een vonnis gewezen door de rechtbank te Leeuwarden  wegens verzuim van aangifte voor de Nationale 

Militie , jaar 1824 (3) 

6871 22-03-1825 
12-C 

Venema Therumalee ---- Venema J. C. een request  betreffende de fout geschreven voornaam van zijn zoon en wel als 
Therumalee dat de goede voornaam moet zijn (wordt niet vermeld) maar dat de heer Schuler daar op geantwoord heeft dat 

maakt niet uit. enz. jaar 1825 (4) 

6855 18-1C en 2C 
01-10-1824 

Venema Therumalee------ Venema J. C. (Jan Cornelis) Predikant te Rinsumageest en zijn zoon Venema Therumaleil, een 
request van hem  en een verzuimde inschrijving  voor de militie enz. enz. jaar 1824 (8) 

6866 26-01-1825 

11-C 

Venema Therumalee---- Venema Jan Cornelis te Rinsumageest  zijn verzoek betreffende zijn zoon Venema Therumaliel die 

wegens verzuimde inschrijving  voor de ligting van de Nationale Militie van 1822 zonder loting bij de 8e afd. Infanterie is 

ingelijfd zodat hij enz. enz. jaar 1825 (5) 

6851 27-C 

16-08-1824 

Venema Therumalee---- Venema Jan Cornelis te Rinsumageest betreft het niet aangeven voor de Militie van zijn zoon Venema 

Theruma, Jaar 1824 (2) 

6867 05-02-1825 

9-1-C 

Venema Therumalee, Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz. 

Militie Cantons 1-8,  jaar 1825 (2) 

6834 20-A 

13-02-1824 

Venema U. H., Restant staten op de impost van Turf  kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2) 

6834 20-A 

13-02-1824 

Venema U. H., Restant staten op de impost van Turf  kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2) 

9180 823 

05-05-1915 

Venema W. En Hoekstra W. En Stienstra Y alle drie hulpbrugwachter en veldwachter enz. enz.  jaar 1915 (1) 

6262 978-3 
13-10-1815 

Venema Wieger hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij 
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

9725 Deel 2  

Blz.38 
00-00-1882 

Venenga Jacob Melles,  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) 

8091 219, 522/3 

29-05-1838 

Venhuizen-Veenhorst Jacobus Veendam Kapitein, jaar 1838 



6089 1181         

20-12-1822 

Vening  A. G. hij is benoemd tot Hoofd Inspecteur der directe belastingen bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden 

enz. enz. jaar  1822 (4) 

5988 521b 

30-06-1814 

Vening A. J. ---- Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd  zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden, een 

brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P.  dat in het bijzijn van de Schout van Kollum, Vening A. J. Provinciaal 
Inspecteur der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen  dat de ontzegeling van de kas en stukken 

heeft plaats gehad  en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit stuk is ondertekend 

door Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz.  Controleur der Belastingen en Groenman E. 
K. jaar 1814 (5 

6385 54-28 

14-07-1814 

Vening A. J. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3) 

6869 26-02-1825 
29-A 

Vening Anne Jolles Hoofd Inspecteur binnen Vriesland Onderwerp: het verlenen van een Gratificatie aan hem van f. 300 enz. 
jaar 1825 (7) 

6242 82,1-7a+15               

07-02-1814 

Vening Anne Jolles, Controleur der belastingen, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop 

de personele omslag enz. enz. jaar 1814 (10) 

5982 1739 +1744 
14-12-1813 

Vening Gabe Jolles in leven Percepteur der Directe Belastingen  in de Gemeenten Noord en Oostwolde enz. jaar 1813 (8) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 9 

Vening H. 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) 

5983 41 
17-01-1814 

Vening J. G. door zijn overlijden is er een vacature ontstaan van percepteur der directe belastingen in Oosterwolde en 
Noordwolde en er wordt voorgedragen Gasinjet Paulus gewezen inspecteur van het middel op de Turf en hij wordt provisioneel 

gequalificeerd tot de waarnemeing enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Vening Lucas, 257 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) 

6843 15-A-1/3 
28-05-1824 

Vening Lucas, knecht bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement  jaar 1824 (13) 

5982 1719 

06-12-1813 

Vening Luitjen J.,---- Veening G. J. † 17-11-1813 ---- Ytsinga Grietje Sybes weduwe van Vening G. J.  te Oosterwolde komt 

ook in voor haar schoonbroeder Vening Luitjen J., betreft een betaling enz. trefwoorden 1200 franken,  belastingen, ontvanger 
der turf enz. jaar 1813 (3) en alvorens sedert 1802 bij de Vriesche en opvolgende hollandsche middelen  te lande en collecteur 

en gaarder te Wimaarsum daar alsmede ontvanger der impost op turf enz. jaar 1813 (3) 

5982 1720 

06-12-1813 

Vening Luitjen J.,---- Ytsinga Grietje Sybes weduwe van Vening G.J. te Oosterwolde overl. op 17-11-1813,  komt ook in voor 

haar schoonbroeder Vening Luitjen J., betreft een betaling enz. trefwoorden 1200 franken,  belastingen, ontvanger der turf enz. 
jaar 1813 (2) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Vening Willem 707 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  
en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Vening Willem 707 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 
kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  

en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

5667 10, 9 
00-00-1880 

Vening? Benn. , Apotheker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  

aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6392 84 
02-02-1815 

Veninga  Dieuke Pieters.---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de 
Nachtwachten uit den Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de 

Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de 

schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende 
Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks 

oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de 

Capitein van de Landstorm Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door 
de Schout van Hardegarijp Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5) 

6257 410-16 

28-04-1815 

Veninga Harke Tjeerds 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) 

6078 95-9 

25-01-1822 

Veninga Pieter Tjeerds te Hardegarijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvangHardegarijp  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-12 
29-11-1823 

Veninga Pieter Tjeerds te Hardegarijp, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Hardegarijp in 
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

8096 626/20 

260 nr.59 
28-06-1838 

Veninga Ruurd Kapitein op de Welvaart, jaar 1838 

6418 248-DD  

2e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Veninga Tjeerd Siebe staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 

afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor 
den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-C 1e bat  Veninga Tjeerd Siebes * Gekerk  (Giekerk) staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant 
Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 



3e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 

No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6058 338 
12-05-1820 

Venink---- Bouwmeester, Commies van In en Uitgaande rechten gestationeerd te St. Anna Parochie dat zijn egenwoordige 
woning is verkocht  en dat de nieuwe eigenaar het zelf zal betrekken op 12 Mei, dat hij gevraagd had een kamer te mogen huren 

maar zijn pogingen daartoe waren vruchteloos enz. enz. wordt ook in genoemd de Inspecteur Venink en de heer Wassenaar K. 

A. (Assessor) jaar 1820 (3) 

6022 294 
05-05-2817 

Venis Haaften Adriaan wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 
Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant 

van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde 

bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3) 

6022 294 

05-05-2817 

Venis Haaften Jan wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen 

als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van 

Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, 
gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Venis Jan Woutersz. Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en 

Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  
te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Venis Pieter , Fuselier 5e afdeeling Infanterie  * 27-02-1803 Dordrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige 

Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , 

zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne 

Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 

1838  (4) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Venk (Vink?) Vroukje 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) 

6390 39 
20-09-1814 

Venks Alber hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe 
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen 

mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder 

dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door 
openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 

1814 (7) 

8378 780/6 
09-08-1841 

Venlo; Berger P. J. Koopman Venlo, een verzoek om de dakleyen die in Entrepot opgeslagen zijn voor de werking met het 
handelsverdrag met Frankrijk enz. enz. jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Vennema  R. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

5985 167 

04-03-1814 

Vennema Gerrit Wierds-----, Hij staat vermeld op een staat van gevangenen in de gevangenis te Heerenveen jaar 1814 (4) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Vennema Jan Willems te Kollumerland en Nieuwkruisland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der 
manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden 

bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8280 526-1, 9 

22-05-1840 

Vennema R. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en 
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

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

(123) 

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Vennema R. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der 

Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

9186 374 
04-04-1918 

Vennema Sijtze, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

6257 410-9 

28-04-1815 

Vennema Wieger Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

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

8169 193/1 

20-02-1839 

Vennik G  te Meppel en Schipper op de Jonge Dirk, 20-02-1839 

8049 673/7 

34/5884 

07-07-1837 

Vennik G. te Meppel van beroep Schipper, 07-07-1837 

8110 34, 899/10 
11-09-1838 

Vennik G. te Meppel van beroep Schipper, 11-09-1838 

8007 712 

15-07-1837 

Vennik G. te Meppel van beroep Schipper, 15-07-1837 

8049 673/7 

34/5884 

07-07-1837 

Vennik Gerrit te Meppel van beroep Schipper, 07-07-1837 

8007 712 
15-07-1837 

Vennik Gerrit te Meppel van beroep Schipper, 15-07-1837 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Venninga Foppe S. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 



schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Venninga Foppe S. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6013 472 

30-07-1816  

Vennix Johannes geb. Oostelbeers, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  

welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Vensma Jan C. te Rinsumageest 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) 

6264 1149- 4 
21-11-1815 

Venstra Paulus Cobes 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) 

8280 517-11, 22 
19-05-1840 

Venstra Pieter H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen 

van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8257  69/20, 3 

nummer 24 

20-01-1840 

Vent Bartele Jans de weduwe 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) 

6654  372 blz. 5 
09-08-1816 

Vent de Abel L. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. 

(Jan Frederik) ….? te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige 

leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) 
dossier (11) 

6644  799  

nrs. 46-74 
25-09-1815 

Vent de Abel Lamberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en 

negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding 
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 

namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) 

complete lijsten (7) 

8386 949/6 
25-09-1841 

Veramer M. W. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van 
Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Veran Laurens 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Verau Lourens 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Verau Lourens, 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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Verauteren Jean Geb. Beverin (Beveren, Be), laatst gewoond hebbende te Beverin. Jager Overleden te Salatiga  1836,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6381 171-A   
22-03-1814 

Verbeé Jan Jans , hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 
Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6713 1 

00-00-1823 

Verbeeck J. E. Med. Doctor te Gent, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, 

Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, 
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7) 

9189 1044 

10-09-1919 

Verbeek  Jan, geb. 12-11-1894  Idskenhuizen  Commies bij de belasting te Roermond , benoemd als Veldwachter te 

Lemsterland jaar 1919 (5)  

8380 833-2 
24-08-1841 

Lemsterland 

Verbeek & Co. staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland 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) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Verbeek & Co. te Amsterdam 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 Lemsterland 
zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Verbeek & Co. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 41-1 
19-06-1840 

Verbeek & Co. te Zwolle 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 Workum 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) 

8280 526-1, 33  22-

05-1840 

Verbeek & Co. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Verbeek & Co. te Zwolle 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 Lemsterland zijn 
ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8386 949/41 

20-09-1841 

Verbeek & Co. te Zwolle wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

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

met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 36,2 
19-06-1840 

Verbeek & Comp. te Zwolle 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 

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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Verbeek …. ? te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6259 759 
24-07-1815 

Verbeek ….?---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm  heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de 
geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,  

Verbeek ….?  van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente 

Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene 
uitgaven enz. jaar 1815 (3) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Verbeek ….? te Gent, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en 

Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Verbeek D. K. te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 

9725 Deel 2 

09-05-1885 

Verbeek Ferwerderadeel Kapitein op de Krasnapolsky 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 1885 (2) 

6044 206 

31-03-1819 

Verbeek Folkert Jans , 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) 

6044 206 

31-03-1819 

Verbeek Folkert Jans , 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) 

3698 A-5 
11-10-1828 

Verbeek Geesje Folkerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

9725 Deel 2  

Blz.40 
12-03-1882 

Verbeek Harmen Albert  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) 

9725 Deel 2  

Blz.31 

00-00-1881 

Verbeek Harmen Alberts naar West Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.36 

00-00-1881 

Verbeek Harmen,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 

9189 1109 

25-09-1919 

Verbeek J------ Wierdsma Gerardus  geb. 8 juni 1885 Lemmer R.K. van beroep Slager een handgeschreven brief met zijn 

handtekening, verzoekt als veldwachter te mogen worden aangesteld enz. enz., ook heeft hij een  enige politieonderwijs 

genoten van zijn broer die chef veldwachter te Nijmegen is,  hij  is aangesteld als veldwachter van de gemeente Lemsterland 
voor de tijd van 1 jaar na de eedsaflegging, omdat Verbeek J. nog niet als veldwachter in dienst kan treden wegens een 

uitgebroken staking der Alg. Scheepvaart Mij. Flevo enz. enz. jaar 1919 ( dossier (10) Verbeek alleen (1)  

9921 24 

19-10-1882 

Verbeek Jan, Nachtwacht te Lemmer gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en 

ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9921 24 

19-10-1882 

Verbeek Klaas , Nachtwacht te Lemmer gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters 

en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9182 285/10 

07-02-1916 

Verbeek Klaas Idskenhuizen Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6424 584 

02-12-1817 

Verbeek Klaas J. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6424 584 

02-12-1817 

Verbeek Klaas J. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Verbeek Klaas Jans 32 Lemmer 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) 

6381 199-B 
26-03-1814 

Verbeek Klaas Jans, 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) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Verbeek L. E.    Medecine Docter te Gent, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 

(2) 

9184 427 

05-04-1917 

Verbeek M. te Harlingen wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 

(2) 



9725 Deel 2 

Blz. 40 

12-03-1882 

Verbeek R. Lemsterland Kapitein op de Krasnopolsky 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) 

9187 890 
04-07-1918 

Verbeeten Hubertus Johannes Maria, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

9183 1731 

05-12-1916 

Verberch Willem Hendrik Gerhard Marie, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  
jaar 1916 (4) 

6680 418 blz. 8 

07-10-1818  

Verbert F. M. te Antwerpen Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 

Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 

bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Verboom Johannes Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Sergeant 2-3-1837 Overleden te Amboina , (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Verbrugge J. C., Rotterdam 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) 

8305 1010/17 
12-08-1840 

Verbrugge Jacobus, Fuselier 2e Afdeeling Infanterie * 04-01-1814 Schiedam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire 

stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van 

Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar 

enz.  jaar 1840  (4) 

6865 1-A 

15-01-1825 

Verbrugge Marinus---- Cats Jentje Epeusz.  Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van 

rechtelijke ambtenaren  met 6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank  jaar 1825 (4) 

9182 605 

05-04-1916 

Verburg Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6671 54 deel 2 blz. 

3 
22-01-1818 

Verburg J. (Prof) te Deventer Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

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

6709 36 deel 2  blz. 

18 
16-01-1822 

Verburg J. (Prof.) te Deventer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

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

dossier (43) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 9 

06-02-1824 

Verburg J. (Professor) te Deventer , wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 
voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 

06-02-1824 

Verburg J. te Deventer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 

blz. 12 
16-01-1822 

Verburg J. te Deventer, 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) 

9181 
 

2265 
30-12-1915 

Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg verklaarde  
gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3) 

6849 33-C 
22-07-1824 

Vercruysse Franciscus Bernardus geb. 1803 Nationale Militie Provincie West Vlaanderen   Brugge 01-07-1824 niet komen 
opdagen ondanks de orde tot vertrek. (met signalement zoals Haarkleur, gezicht enz., (ouders geboorteplaats en datum) jaar 

1824 (6) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Verdeijen J. A. te Brussel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 

in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 

bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6834 10-A 
18-02-1824 

Verdenius A. T---- Hannema Sjouke Handelaar in Dranken te Harlingen verzoekende in een request om 234 kannen 
binnenlands gedistilleerd door hem afgeleverd aan het adres van Verdenius A. T. te Visvliet doch thans ten huize van Lubberts 

B. te Strobos ofschoon het vervoersbiljet enz. jaar 1824 (4) 

6834 10-A 
18-02-1824 

Verdenius A. T---- Hannema Sjouke Handelaar in Dranken te Harlingen verzoekende in een request om 234 kannen 
binnenlands gedistilleerd door hem afgeleverd aan het adres van Verdenius A. T. te Visvliet doch thans ten huize van Lubberts 

B. te Strobos ofschoon het vervoersbiljet enz. jaar 1824 (4) 

6245 399-13 

10-05-1814 

Verdenius Mrs. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (3) 

6834 11-A 

18-02-1824 

Verdenius O. T.  te Rinsumageest----- Goslings  G. J. te Dokkum verzoekt ontslag als schatter van het Slachtvee, en Verdenius 

O. T. te Rinsumageest en Poort R.  te Damwoude, verzoeken om deze post te mogen vervangen jaar 1824 (3) 

6834 11-A 

18-02-1824 

Verdenius O. T.  te Rinsumageest----- Goslings  G. J. te Dokkum verzoekt ontslag als schatter van het Slachtvee, en Verdenius 

O. T. te Rinsumageest en Poort R.  te Damwoude, verzoeken om deze post te mogen vervangen jaar 1824 (3) 



6830 17-A 

20-01-1824 

Verdenius Oege Tomas ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zijn vader is 

Schoolonderwijzer van te Risumageest en Deurwaarder en dat hij graag de functie Van Schatter der Gemeente enz. Jaar 1824 

(2) 

6830 17-A 
20-01-1824 

Verdenius Oege Tomas ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zijn vader is 
Schoolonderwijzer van te Risumageest en Deurwaarder en dat hij graag de functie Van Schatter der Gemeente enz. Jaar 1824 

(2) 

6834 9-A 

18-02-1824 

Verdenius T. A. te Akkerwoude in plaats van hem wordt voorgedragen Kuipers Klaas te Damwoude als gequalisieerde bij de 

ontvanger te Bergum enz. jaar 1824 (6) 

6834 9-A 

18-02-1824 

Verdenius T. A. te Akkerwoude in plaats van hem wordt voorgedragen Kuipers Klaas te Damwoude als gequalisieerde bij de 

ontvanger te Bergum enz. jaar 1824 (6) 

6257 410-9 

28-04-1815 

Verdenius T. A. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

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

6262 978-3 
13-10-1815 

Verdenius T. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de 
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6870 18-03-1825 
11/2-A  

Verdenius T. te Kollum 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) 

6031 87 

07-02-1818 

Verdenius Thomas Alberts---- Steringa Roelof en Woude van der Tjalling Romkes zij hebben op verzoek ontslag bekomen  en 

de Grietman van Rinsumageest draagt voor Verdenius Thomas Alberts te Akkerwoude en Treklof  Dirk te Veenwouden voor 
de functie als Deurwaarder jaar 1818 (1) 

6031 86 

06-02-1818 

Verdenius Thomas Alberts voorgedragen tot Deurwaarder te Leeuwarden i.p.v. de heer Sterringa jaar 1818 (1) 

6098 855 
06-09-1823    

Verdenius Thomas Allerts te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 
365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam 

geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

6870 18-03-1825 
11/3-A  

Verdenius Tomas te Ackerwoude hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle 
Bergum jaar 1825 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Verdenu?s Age T. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6424 609 

10-12-1817 

Verdenu?s Age T. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

6624 163 
01-02-1814 

Verdonen ….?---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als 
onderwerp de opgave door hem  aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3 

gedesarmeerde Fransche Brikken,  ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig 

beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode 
Jacobi J.  en de  kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz. 

jaar 1814 (8) 

6378 38 

06-12-1813 

Verdooren G. Admiraal en de Commandant Asbeck ….? Onderwerp een Missieve dat de magazijnen te Harlingen door een 

Russische officier zijn verzegeld enz. en dat de Russische Overste Rosen  de aanwezige Artillerie en Ammunitie op zijne eerste 
aanvrage naar Groningen wordt getransporteerd enz. enz. jaar 1813 (2) 

6378 40 

03-12-1813 

Verdooren G. Admiraal, Commanderende ’s Lands Nationale Magt in de Zuiderzee en Militaire commandant van enz. enz. hij 

schrijft en ondertekend een brief aan de commissaren Generaal van enz. te Amsterdam dat bij hem is binnengekomen een 
Missive  van de Adjudant Commissaris van Friesland Vervaten J. C. gedagtekend 29-11-1813 te Harlingen Onderwerp: dat zig 

nog in het magazijn bevind een lading Koffie, Suiker en andere goederen die op last van de Russische Overste Rosen  enz. enz. 

jaar 1813 (4) 

6397 694 
29-07-1815 

Verdooren Vice Admiraal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> 
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde 

militairen enz. jaar 1815 (8) 

6623 228-239 

22-01-1814 

Verdoorn ….? Admiraal Commanderende ’s Lands Navale magt in de Zuiderzee en Mlitair Commandant der Marinae enz. het 

betreft de uittocht der Cosakken e en dat hun commandant aanspraak maakt op enz. dat zig in het magazijn te Harlingen bevind 

en dat een onderofficier der Kozakken met last van de Heer Robionow Michael Majoor der Kozakken te Leeuwarden enz. het 
dossier gaat over de goederen waarover problemen zijn enz. jaar 1814 (15) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Verduft Joost 112 is zijn volgnummer e77n  Leerdam 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) 

6257 483 
16-05-1815 

Verenigde Nederlanden, een Extract uit het Register der Resolutien van de Secretaris van Staat voor Financiën der verenigde 
Nederlanden enz. jaar 1815 (3) 

6078 3 

02-01-1822 

Verf  H. N.  ---- Jongerhuis F. D.  Onderwijzer, er wordt verteld met leedwezen  dat de benoeming van hem als Onderwijzer bij 

de vacante school te Kollum  zwarigheid en zelfs tegenkanting ontmoet enz. enz. enz.  daar dir advies door de schoolopziener 
Verf H. N.  enz. enz.  wordt ook genoemd  de Sollicitant  Sluiter L. J.  die geen zwarigheden stond te ontmoeten maar dat 

eerstgenoemde te kollum enz. enz.  op aanbeveling van de heer Swinderen van Ph. Schoolopziener in Groningen  enz. enz.  jaar 

1822 (4) 



8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Verf ? A. C. te Tzum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

3698 B-31        25-
02-1832 

Verf Abe Roelofs, 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) 

8308 1087-3 

03-11-1840 

Verf J. R. te Heerenveen wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der van het 

Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 1840 (3) 

3698 B-31        25-

02-1832 

Verf Jacoba Fredriks, 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) 

6271 586-6 
01-07-1816 

Verf Jan Ypes 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) 

8225  1245-8b    

1-10 

07-12-1839 

Verf Jeltje Roelofs 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) 

3698 B-31        25-

02-1832 

Verf Roelof Merks, 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) 

6293 47-18 

07-10-1818 

Verff F. M.  wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale 

dossier (45) 

6255 292 
20-03-1815 

Verff F. M. voor het Verwen van  van 200 Pieken de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout van de 
gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven  dienst 1814 , jaar 1815 (3) 

6864 28-A 

05-01-1825 

Verfwaren, ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch 

Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   

Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Vergd Joh’s Frederikus 44 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 10 

04-01-1819 

Verge La  H. J. te Abbenbroek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 

04-01-1819 

Verge la H. J. Predikant te Abbenbroek tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de 

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

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

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

6655  399 blz. 3 
29-08-1816 

Verge la H. J. te Abbenbroek, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 
06-02-1824 

Verge La H. J. te Abbenbroek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2 blz. 
9 

22-01-1818 

Verge la J. A. te Abbenbroek Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

9184 447 
10-04-1917 

Vergeer Theodorus Haaksbergen Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1) 

9183 881 

26-05-1916 

Vergeer Theodorus Neede Solliciteerd naar de functie  van Veldwachter  te Ooststellingwerf, jaar 1916  (3) 

9182 24 

06-01-1916 

Vergnes Henriette Everdina Maria Josepha,  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) 

9184 27 
08-01-1917 

Vergnes Wilhelmus J. M. , 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

VergnesWilhelmus Josephus Maria gehuwd met Sacre Alida Johanna Maria  Josephina,  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) 

6416 150 

10-04-1817 

Vergoven Alexander * 13-01-1793 Tamife wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, 
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde  van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand 

februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 

14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 
1817 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Vergulde Bijl van de Teunis 175 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Verhaege Pieter Jacob geb 01-10-1803 Segtegem, 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) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Verhagen Abraham Geb. Brielle, laatst gewoond hebbende te Goes. Flankeur 1-5-1836 Overleden te Soerabaja (Id) , wordt 

vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche 

bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6) 

6683 2 deel 2 

Blz. 20 

04-01-1819 

Verhagen Meiman P. te Waalwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 1 
Blz. 4 

04-01-1819 

Verhagen Metman P. Predikant te Waalwijk tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Verhagen Metman P. te Waalwijk Predikant Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit 
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6709 36 deel 1 
blz. 4 

16-01-1822 

Verhagen Metman P. te Waalwijk wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

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

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Verhagen Metman P. te Waalwijk, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 21 

06-02-1824 

Verhagen Metman P. te Waalwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 
voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

21 

16-01-1822 

Verhagen Metman P. te Waalwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

4 

16-01-1822 

Verhagen Metman P. te Waalwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 4 
04-01-1819 

Verhagen Metman te Waalwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 4 

06-02-1824 

Verhagen P. te Waalwijk, 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 

6418 255-A 

00-05-1817 

Verheij Johannis 260 is zijn volgnummer en Leeram 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) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Verheijen Cornelis Geb. Gastel, laatst gewoond hebbende te Gastel. Jager 11-1-1837 Overleden te Salatiga (Semarang) , (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6397 670 

15-06-1815 

Verhellvu 1e Luitenant Regiment Hussaren no. 6  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  

Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 
zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  

met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 

1815 enz  jaar 1815 (5) 

6416 150 
10-04-1817 

Verheugen Petrus * Maasticht wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende 

tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, op 

autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen 
met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3) 

6401 

 

861 

03-11-1815 

Verheul Capitein Luitenant---- Klaazes Sikke  komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn 

request genoemd in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van 
eene somma van f. 3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van 

Engelsche Troupen  naar Vriesland verder genoemd de Heer  Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten 

Gerrits Dirk  te Embden betaling enz. ook  een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden  door hem ondertekend, ook een 
verklaring van Dirk Gerits  van  26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van  Sikke Klaazes, verder komt 

voor  de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. 

jaar 1815 (11) 



8285 615-11 

19-06-1840 

Verheul J. P. wonende te Breda wordt vermeld in een staat der gewezen geëmployeerden bij het leger ter Velde in afwachting 

van plaatsing provisioneel tot de laatste december a.s. een zeker wachtgeld is toegekend enz. jaar 1840 (6) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Verheul Jan Alexander staat vermeld in 1831 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Verheul M. H. 9 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Verheul M. H. 9 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren 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) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Verhey Jan, Kanonnier 1ste batt. veld artillerie *  1820 Bergh (21 jaar in 1841) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat 

van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 

Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 
van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder 

in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar 

enz.  jaar 1841  (4) 

8033 1276-14 
27-06-1838 

Verhoef Casper , Tamboer 9e afdeeling infanterie * 11-03-1819 Utrecht,  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) 

6048 508 
26-07-1819 

Verhoek Arie, 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) 

6051 735 

11-10-1819 

Verhoek Jan wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 

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

6048 508 

26-07-1819 

Verhoek Klaas , 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Verhoeve Janus Christiaan Herman, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Verhoeven Adriaan * ca. 1818 (oud 22 jaren) te Oosterhout  wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 

kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die 

daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met 

briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf 
veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Verhoeven Adrianus Anthonius * 24-10-1801 Antwerpen;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van 

Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals 
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook 

een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Verhoeven Bernardus 62 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Verhoeven Harmen385 is zijn volgnummer en Kampen 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) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Verhoeven Peter Johannes * 07-03-1814 Hees ,Kannonnier bij het 1e Bat. Veldartillerie, 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  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  

lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Verhofstad Joannes * Gemert 21-03-1804 tot de Doodstraf veroordeeld maar….., 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) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Verhuizen Matthijs, Jager 2e Bataillon Jagers * 02-04-1813 Geldrop, ,  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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Veringa A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in 

goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

5667 10, 9 

 00-00-1880 

Veringa A. Horlogemaker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  

aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 



6257 410-10 

28-04-1815 

Veringa Berent 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) 

6281 583- 136 

05-06-1817 

Veringa Jan Jetzes, 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) 

8361 424-17 
01-05-1841 

Verkaaik Bernardus Engelbertus staat vermeld op de Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van 
de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor 

zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale 

Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6) 

5675 50 

21-07-1917 

Verkade  E. G. Directeur der Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek te Delft verzoekt in een door hem getekende brief  (met 

gedrukt Briefhoofd) om met een Tankschip naar Groningen te mogen varen enz. enz.  met de correspondentie en verleende 

vergunning betreffende de aanvraag jaar 1917 (10) 

8382 870/11 

03-09-1841 

Verkennis Henrikus benoemd als gerechtsdienaar i.p.v. de ontslagen Troezel Johannes enz. jaar 1841 (1) 

9183 1306 

06-09-1916 

Verkennissen Hubertus Wilhelmus, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 
1916 (4) 

6709 36 deel 1 

blz. 8 
16-01-1822 

Verkerk J. te Sloten (bij Amsterdam) , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 
11 

16-01-1822 

Verkerk J. te Sloten (bij Amsterdam) , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 

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

6854 30-C 

23-09-1824 

Verkerk Sadrianus geb. 17-12-1796 Leiden, 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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Verkerk Willem Geb. Hoorn, laatst gewoond hebbende te Hoorn. Flankeur Overleden te Semarang  14-7-1836,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

9188 257 
28-01-1919 

Verkouteren J. H. W. (Jacob Hendrik Willem ) zijn benoeming tot Burgemeester van Sloten  jaar 1919 (1) 

8225  1253-13, 15 

10-12-1839 

Verkuijl Gerardus Antonius te Harlingen 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)  

6866 01-02-1825 
9-11-C 

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

6424 584 

02-12-1817 

Verlaan G. R. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6424 584 

02-12-1817 

Verlaan G. R. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Verlaan Gerrit Risma 323 Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

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

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

8384 920-20 
17-09-1841 

Verlegh  Joachim  * Breda 22-08-1801, 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) 

8033  1276-13 
27-06-1838  

Verloog Aart , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 13-01-1809 Nieuwkoop,  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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 4 

04-01-1819 

Verlooren J. Emeritus Predikant wordt vervangen door deszelfs Secundus Danzmann F. W. Hoogduitsch Predikant te 
Maastricht van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur 

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

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

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

6671 54 deel 2 

blz.20 
22-01-1818 

Verlooren J. te Maastricht Praeses Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 



6671 54 deel 2 blz. 

5 

22-01-1818 

Verlooren J. te Maastricht President Provinciaal Kerkbestuur van Limburg 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) 

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Verloren ….?---- Danzman F. W. Hoogduitsch predikant te Maastricht i.p.v. de heer Verloren ….? 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 provinciaal kerk bestuur van Limburg enz. enz. 
jaar 1816  (11) 

6683 2 deel 1 

Blz. 12 

04-01-1819 

Verloren ….? Emeritus Predikant in zijn plaats Preusser J. A. , tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Limburg als 

volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 

1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt 

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

6709 36 deel 2  blz. 

14 

16-01-1822 

Verloren P. (Mr.) te Utrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6709 36 deel 1 

blz. 10 

16-01-1822 

Verloren P. te Utrecht, 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) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Vermaas Johannes * Oostvoorn, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 15 

06-02-1824 

Vermaasen T. te Oud Loosdrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 
voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 

06-02-1824 

Vermaassen L. te Oude Loosdrecht, 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 

5675 80 

17-09-1918 

Vermaat Hendrik Kapitein op de Othello I, jaar 1918 

4894 2306 

27-06-1899 

Vermaet S. J?.---- 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) 

8257  69/20, 2 

nr. 118 

20-01-1840 

Vermaning Marten Louws te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9184 447 

10-04-1917 

Vermaning Tjerk Almkerk Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1)  

9191 1547 
21-12-1920 

Vermaning Tjerk Enschede Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, Jaar 1920  (3) 

9187 908 

06-07-1918 

Vermaning Tjerk Enschede Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1) 

6020 139 
04-03-1817 

Vermaten G. ---- wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren 

en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem 

de heer Vermaten G.  enz. jaar 1817 (3) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Vermeer A. te Zevenaar, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 

in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8356 304-13 

29-03-1841 

Vermeer Christiaan---- Vlissingen van P. en Heel van Dudok misgaders Vermeer Christiaan  fabrikanten aan Stoom en andere 

Werkrtuigen en bouwers van IJzeren Stoomboten te Amsterdam verzoekt dat enz. jaar 1841 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Vermeer Maarten 27 is zijn volgnummer en Gouderak 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)  

6013 399 

08-07-1816 

Vermeer Machiel,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

8381 841/12 
26-08-1841 

Vermeeren Johannes te Breda wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 
kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 



8381 841/12 

26-08-1841 

Vermeeren Johannes te Breda wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 

kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

8214  1026/1-3 

07-10-1839 

Vermehr Jacqueline Emilie Frederique, Fransche Kostschoolhoudster van beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen 

informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de 
boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is 

voldaan enz. jaar 1839 (8) 

5667 10, 14, 16 

00-00-1880 

Vermeij B. te Bolsward een document betreffende de  geregelde stoombootdienst van Bolsward naar Leeuwarden waarin hij 

genoemd wordt enz. jaar 1880 (6)  

9725 Deel 2  

Blz.19 

00-00-1879 

Vermeij Pieter , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.28 

00-00-1880 

Vermeij Pieter naar Engeland,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.31 

00-00-1881 

Vermeij Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 
ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.34 

00-00-1881 

Vermeij Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 
ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.20 
00-00-1879 

Vermeij Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.25 
00-00-1880 

Vermeij Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.27 

00-00-1880 

Vermeij Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Vermeis Eimert Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur Overleden te Semarang  1836,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6850 14-A  

05-08-1824 

Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  met de straat waar gevestigd, omschrijving van de 

aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering jaar 1824 (4) 

6262 952-14 

28-09-1815 

Vermeulen ….? heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten 

worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. 

enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6078 85 
23-01-1822 

Vermeulen A. C. G.  kandidaat in de leteren  hij wordt aangesteld als conrector der Latiijnsche school te Franeker jaar 1822 (1) 

6090 86 

27-01-1823 

Vermeulen A. P. C. hij vertrekt uit het Connectoraat van de Latijnsche School te Franeker daardoor zijn  voorgedragen 

Wieringen Barske  van G. te Utrecht en Mulder B.  te Noothey bij Voorschoten beide candidaat in de letteren en benoemd 
wordt Wieringen Barske  van G. 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Vermeulen Christiaan , Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 12-04-1813 Zalt-Bommel,  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) 

6628  825 blz. 2 

23-05-1814 

Vermeulen D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van 

parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en 
drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6424 609 

10-12-1817 

Vermeulen daniel 118 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Vermeulen daniel 118 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Vermeulen Daniel 437 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Vermeulen Daniel, 508 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Vermeulen Dirk W.  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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



9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 

6418 255-A 
00-05-1817 

Vermeulen Gerit 37 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

6071 467 

07-06-1821 

Vermeulen Hendrik en Vermeulen Jan beide borgen voor Fendam Tjomme Pieters ,Hij is pachter van een perceel aan der 

Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   

Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een 
kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

8225  1245-8b    

1-10 
07-12-1839 

Vermeulen IJde 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correcie 

26-03-1824 

Vermeulen IJde, 94 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Vermeulen IJgram J. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

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

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

van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien 

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

6271 586-3 

01-07-1816 

Vermeulen IJgram Jarigs 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) 

5675 11 

23-01-1913 

Vermeulen Jacob Reeder en Gezagvoerder te Rotterdam,  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief   verzoekt hij 

om een vergunning om met zijn ijzeren Klipperschip  “Johanna Adriana” door de Provinciale wateren van Friesland te mogen 

varen   enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (6) 

5675 11 

23-01-1913 

Vermeulen Jacob Stampioenstraat 40-a te Rotterdam Reder en gezagvoerder  op de Johanna Adriana , jaar 1913 (5) 

6071 467 

07-06-1821 

Vermeulen Jan en Vermeulen Hendrik beide borgen voor Fendam Tjomme Pieters ,Hij is pachter van een perceel aan der 

Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   

Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een 

kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

9181 1751 
06-10-1915 

Vermeulen Minkwit J. W---- Jeu de Grietje gehuwd met Vermeulen Minkwit J. W. ,  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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Vermeulen Minkwit Wilhelmus Jacobus,  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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Vermeulen Philippus Jacobus, 7 is zijn volgnummer 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) 

6277 30-2 
09-01-1817 

Vermeulen Sijbolt Wiebes 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Vermeulen Simon, 466 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correcie 

26-03-1824 

Vermeulen Simon, 99 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) 

6034 395 

30-05-1818 

Vermeulen Tobias, Notaris, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan 

te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6830 18-A blz. 45 
21-01-1824 

Vermeulen W. S. 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Vermeulen W. S. 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) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Vermeulen Wiebes 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) 

6261 878-2 

11-08-1815 

Vermeulen Ygram Jarigs, 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) 

6284 1099 blz. 3   
31-10-1817 

Vermeulen Ygram Jarigs, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den 
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 

beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6830 18-A blz. 35 
21-01-1824 

Vermeulen Ygrim J. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6830 18-A blz. 35 

21-01-1824 

Vermeulen Ygrim J. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

5995 71/9 

27-01-1815 

Vermey Icaac Mr. ---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz 

Samuel Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van  de gewezen Bankhouder Susting 

….? Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer Tibma J. M. was 
gestreld enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te worden gegeven enz.  en 

de Heer Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het huwelijk te zijn getreden met 

Tibma Grietje Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman 
te Goyinga  enz. enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas  verklaart 

dat bovenstaande enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier  (45) 

9725 Deel 2  
Blz.21 

00-00-1879 

Vermey Pieter naar Koppenhagen, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.37 
00-00-1881 

Vermey Pieter 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 1881 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Vermogende personen in Friesland---- Een 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  
(13) 

8073 174/1, 219 

19-02-1838 

Vermolen Willem Sloten Schippersknecht, jaar 1838 

6709 36 deel 2  blz. 

11 

16-01-1822 

Vermooten F. te Beverwijk, 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) 

6022 294 

05-05-2817 

Vermooten G.---- Elias Catharina Susanna geboren van der Poll wordt vermeld in een document van het Departement der 

Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze 
geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver 

Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Haarlem Vermooten G. 

enz.  jaar 1817 (3 

6022 294 
05-05-1817 

Vermooten G. Rentmeester van de Domeinen te Haarlem Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen  geeft aan de 
reclamant enz. enz. jaar 1817 (3) 

6019 121 

25-02-1817 

Vermooten G.---- wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren 
en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem 

de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3) 

6020 154 

14-03-1817 

Vermooten G. ----wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren 
en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem 

de heer Vermooten G.  enz. jaar 1817 (3) 

6048 508 
26-07-1819 

Vermooten G.†--- Kuyper Jacob en de erven van wijlen Vermooten G. 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) 

6677 316  

22-07-1818 

Vermooten Jacob Bom, Koopman, Huis 45, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen 

van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. 
(Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en 

Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

6709 36 deel 1 
blz. 8 

16-01-1822 

Vermoten F. te Beverwijk, 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) 

8350 171-19 

19-02-1841 

Verner Albert Freerks geboren te Bonda op 4 October 1797 en volgens verklaring heeft hij nergens langer dan 6 jaar gewoond 

en hij dus recht heeft op onderstand te Leeuwarden enz. jaar 141 (3) 

6867 08-02-1825 
19-A 

Verney J. Griffier bij de regtbank van 1e aanleg te Leeuwarden. Komt voor in een ambtelijke notitie jaar 1825 (1) 



6626 527 

18-04-1814 

Verney J..---- 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 13e 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) 

9187 1909-6 
31-12-1918 

Vernimmen Piet Marius, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4) 

9185 1751/5 

01-01-1917 

Vernimmen Piet Marius, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar 1917 

(4) 

6634  1525 
08-12-1814 

Vernmeulen Jacob IJgrams, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van 
inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn 

functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6048 508 
26-07-1819 

Vernooys Wilhelmina weduwe van Meye van der 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) 

6094 372 

02-05-1823   

Veronchamp---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te 

graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis 
de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; 

Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, 

Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met 
vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Verplak Antoon, Fuselier 3de regiment  infanterie * 28-03-1808 Elst,  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) 

6842 21-A 

07-05-1824 

Verploegh Godefroid, een handgeschreven brief met zijn handtekening Fabrikant, wegens woonagtig te Parijs en Hollander van 

geboorte, Onderwerp een Patent. Enz. enz. jaar 1824 (3)  

6842 14-A 
17-05-1824 

Verploegh Godefroy, Fabrikant te Parijs wonende, een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een 
procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (6) 

9921 7v 

24-10-1882 

Verpoorten Jan  Agent van Politie 1e klasse te Dockum  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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Verrijcken Jean Baptiste Geb. Birchem (Berchem, Be), laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier Overleden te Palimaman  

1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen  in1836, jaar 1838 (20) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Verscheuren Cornelis , Fuselier 14e afdeeling infanterie * 08-08-1811 Rijsbergen,  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) 

4635 A-1, 56 

28-06-1904 

Verschoor W. Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over 

en de verkoop van strandvondsten, jaar 1904 

5666 4 
07-08-1901 

Verschure P. J. M. Amsterdam Schip de Bolsward, en het schip Heerenveem, Dossier met Advertenties en ander publicaties 
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1901 

5666  3 

00-00-1901 

Verschure P. J. M. Directeur Naaml. Venn. Stoomvaart-Maatschappij Amsterdam-Lemmer  op de Binnen Amstel 30 te 

Amsterdam , een aankondiging o.a. in een advertentie aan dat de schroefstoomboten “Heerenveen” en “Bolsward “ de 

dienstregeling gaat in op 12 augustus.enz.  jaar 201 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Verschuur Anthonij 191 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) 

6048 448, 1-7, 

11, 23 
06-07-1819 

Verschuur Fontein 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 (9) dossier 30.) 

6060 480 

06-07-1820 

Verschuur Fontein, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 
03-05-1822 

Verschuur G. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  

alles (13) 

6034 398 
30-05-1818 

Verschuur G. Fontein te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, 

met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Verschuur G. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Verschuur Gijsbert F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 



6060 480 

06-07-1820 

Verschuur Gijsbert F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6070 424-32     

25-05-1821 

Verschuur Gijsbert Fontein hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6389 77 

13-11-1814 

Verschuur Jacobus---- Tjaarda Jacob hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat er een man met zijn zoon in 

Hijlaard is komen wonen die die geen moeite onbeproeft om een tegen mij enz. enz.schuldigd mij dat ik een Patriot ben,  er 

worden genoemd Sijtsma Arjen Sijtzes, Verschuur Jacobus (overleden) en ene Koldijk Maarten Martens, en mijn 
Schoonbroeder Petrus ….? , en mijn zwager Kingma H. Y. tevens wordt er over de jagt gesproken ook dat zijn hond een 

meester is in de jagt enz. jaar 1814 (5) 

6383 96     
23-04-1814 

Verschuur Keth J. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Verschuur W. Ouderling te Amsterdam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, 

ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 

blz.10 

22-01-1818 

Verschuur W. te Amsterdam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in een 

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 10 
04-01-1819 

Verschuur W. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Verschuur W. te Amsterdam, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 1 

06-02-1824 

Verschuur W. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

1 

16-01-1822 

Verschuur W. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Verschuuren Theodorus, 3de Afd. Noordbrabandsche schutterij * 1800 (38 jaar in 1838) Waalwijk ,  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) 

9126 1517 
15-10-1879 

Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland  door Friesland,  de reis is aangevangen op 4 Juni ophet 
Eiland Ameland, Wymbritseradeel,  Lemsterland  ,  Dantumadeel, Achtkarspelen en  eindigde op 15 oktober. jaar 1879 (48) 

9181 1413 

06-08-1915 

Versteeg Henrica Dina gehuwd met Jong de Pieter,  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) 

6027 696 

07-10-1817 

Versteeg Matthijs---- Bakker Hendrik  Kapitein op de Frederik Herman (Friedreich Hermann) komende van Koningsbergen 

naar Rotterdam doch op de gronden van Ameland gestrand en  de lading verkogt deze akte is ondertekend door Visser Barend 

& zoon en Rodenhuis B. een  notariële akte voor Notaris Versteeg Matthijs en  Schade Adam Notaris te Rotterdam en de heer 
Vink Nicolaas Michiel kantoor houdende op de Zuid Blaak Wijk B. no. 10 aldaar  ook genoemd Wyma Sjoerd Simons 

Openbaar Notaris te Harlingen enz. jaar 1817 (4) 

6046 357 

24-05-1819 

Versteeg Matthijs---- 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) 



5997 217 

10-03-1815 

Versten A. A. J. . wordt benoemd tot Inspecteur der Belastingen van Gelderland thans controleur der belastingen in Noord 

Holland i.p.v. de heer Tengbergen J. A  enz. jaar 1815 (3) 

8201 785/9 

Bladzijde 1 
07-05-1839 

Verster F. T. Kapitein van Amsterdam naar Batavia met het schip de Nehalennia staat vermeld op het document de 

Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook 
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) 

dossier (8) 

6622 2062 

16-11-1813 

Verstolck ….? Le Bar een in het Frans gedrukte brief enz. jaar 1813 (9) 

5985 191 

16-03-1814 

Verstolk gewezen Prefect voor overgedragen Turf enz. ----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van 

beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende Bureau Onkosten en 

Tractementen.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3) 

6871 26-03-1825 
9-A 

Verstolk van Soelen Baron ….? Hij wodt benoemd tot Commissaris Speciaal voor Vriesland tot de behandeling van het werk 
spruitende uit den jongsten watersnood enz. jaar 1825 (3) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Verstraeten Adrianus Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Korporaal 30-5-1836 Overleden te Semarang (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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Verswyvelen Benedictus geb. 23-02-1797 Wilmarsdoncks, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Vervaart B. te Beetgum 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) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Vervaart 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) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Vervaart 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) 

8369 593/23 
18-06-1841 

Vervaart Brubing Jacobus komende van Belgie :  Een lijst met namen van personen welke van de   Armenvoogdij  te 
Menaldum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6378 40 

03-12-1813 

Vervaten J. C.---- Verdooren G. Admiraal, Commanderende ’s Lands Nationale Magt in de Zuiderzee en Militaire commandant 

van enz. enz. hij schrijft en ondertekend een brief aan de commissaren Generaal van enz. te Amsterdam dat bij hem is 

binnengekomen een Missive  van de Adjudant Commissaris van Friesland Vervaten J. C. gedagtekend 29-11-1813 te Harlingen 
Onderwerp: dat zig nog in het magazijn bevind een lading Koffie, Suiker en andere goederen die op last van de Russische 

Overste Rosen  enz. enz. jaar 1813 (4) 

6243 191-7 
06-03-1814 

Vervaten, 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) 

6093 301 

10-04-1823 

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

6092 258 

28-03-1823 

Verveening Provinciale bepalingen  en Voorzorgen met 18 artikelen onder welke kracht enz.  de verveeningen in de gemeente  

Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  
Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf  jaar 1823 (15) 

6092 241 

21-03-1823 

Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der in de Gemeente 

Kollumerland  en Nieuw Kruisland  en Idaarderadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8) 

8361 
 

433-29 
04-05-1841 

Verveer Christiaan te Amsterdam wordt vermeld in een document betreffende Vergelijkende Staat der prijsopgaven van 
verschillende Binnenlandsche en Buitenlandsche fabrikanten, voor Stoomboten geschikt tot het bevaren der Zuider-Zee 

tusschen Amsterdam en de Lemmer enz. jaar 1841 (10) 

6397 694 
29-07-1815 

Verveer Kolonel ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende 
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met 

geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Ververs Martinus 147 is zijn volgnummer en Vianen 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) 

9182 630 

05-04-1916 

Verwaal Jacob te Lonneker, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

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

6671 54 deel 2 blz. 
1 en 2 

22-01-1818 

Verweel F. te Elst Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Nijmegen wordt 
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

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

6683 2 deel 2 

Blz. 1 

04-01-1819 

Verweel F. te Elst wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 

1819 (6) dossier (22) 

6671 54 deel 2 blz. 

6 

22-01-1818 

Verweel T. 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) 



6648 66 blz. 2 

14-02-1816 

Verweel T. te Elst Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van 

het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6683 2 deel 2 
Blz. 6 

04-01-1819 

Verweel T. te Elst wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 1 
06-02-1824 

Verweel T. te Elst, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 1 

06-02-1824 

Verweel T. te Elst, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 6 

06-02-1824 

Verweel T. te Elst, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

6 

16-01-1822 

Verweel T. te Elst, 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) 

6647 29 

17-01-1816 

Verweij (Ds.)---- Camper A. G. Curator van Vrieslands Atheneum te Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat zoover wij kunnen nagaan in vroeger tijden Houwink Dominus en naderhand Verweij (Ds.) de 
bedoelde f 100 hebben genoten enz. jaar 1816 (3) 

6836 14-A 

08-03-1824 

Verweij (Js) Griffier der Rechtbank van 1e aanleg te Sneek ontvangt de gelden van zijn declaratie enz. jaar 1824 (3) 

6836 14-A 
08-03-1824 

Verweij (Js) Griffier der Rechtbank van 1e aanleg te Sneek ontvangt de gelden van zijn declaratie enz. jaar 1824 (3) 

6655  398 blz. 1 

29-08-1816 

Verweij ….? Farret D. P. (Dirk Pieter) predikant te Harlingen hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie 

Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. 

hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Verweij ….? die Emeritus is verklaard enz.  jaar 
1816 (4) 

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Verweij ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat 
ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6709 36 deel 2  blz. 

18 
16-01-1822 

Verweij A. Junior te Wijhe, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 17 

06-02-1824 

Verweij A. te Wijhe, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2 blz. 

8 
22-01-1818 

Verweij B. te ’s Gravenhage Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6655  399 blz. 2 

29-08-1816 

Verweij B. te ’s Gravenhage, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Verweij B. te s’ Gravenhage lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, 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 

6397 662 

13-07-1815 

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

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

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

6261 878-2 
11-08-1815 

Verweij Hijltie Jotzes, 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) 

6018 38-C 
17-01-1817 

Verweij Isaac  hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 
arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te 

strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding 

van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

6287 
 

 

124, 229, 230 
30-12-1817 

Verweij Isaac----  Kratzsch  D. C. F.te Heerenveen  onderwerp een missive  en later een brief  aan de heer Verweij Isaac te 
Sneek  betreffende de bewuste processtukken  tusschen de regering  en de kerkmeesteren enz. tevens een geschreven en 

ondertekende brief van  Kratzsch  D. C. F  jaar 1817 (9) 

6018 38-C 
17-01-1817 

Verweij Isaac (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke 
Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 



1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit 

(Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

6396 537 

29-05-1815 

Verweij Isaac---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6 april 

schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente Sneek 
zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als 

plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor  verder 

komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor;  Verweij Isaac 
oud 38 jaar,   Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus 

Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren  jaar 1815 (7) 

6389 101 

21-11-1814 

Verweij Isaac Sergeant der 6e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm arr. 

Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6021 252, 1,  

14-18 

17-04-1817 

Verweij Isaac wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te 

strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)   

6872 01-04-1825 

22-A 

Verweij Isaac wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van 

Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met 

vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3) 

6063 703 
11-10-1820 

Verweij Isaac,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde kwartaal 
aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6839 4-A blz. 4 

06-04-1824 

Verweij Isaak wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het personeel der 

regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 
1824 

6395 469 

29-05-1815 

Verweij Js. ondertekend samen met anderen een document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zoodra de eerste 

tijding van nhet gevaar, waarmede de rust van Europa en de vrijheid van het vaderland bedreigd wierd door de bemagtiging van 

de Fransche Heerschappij door Napoleon enz. jaar 1815 (2) 

6647  15 

29-12-1815 

Verweij W. te Franeker Leeraar Hogeschool aldaar ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn 

tractement jaar 1816 (1) 

9180 1246 

05-07-1915 

Verwer A. R. in leven gehuwd met Thies Maria Margaretha Elisabeth,  Komt voor op een document der buitenlandsche 

paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  
woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9187 1644 

06-11-1918 

Verwer Albertus R. in leven gehuwd met Thies Maria Margaretha Elisabeth, 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) 

9725 Deel 2 

13-08-1896 

Verwer D. Schiermonnikoog Kapitein op de Chester komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1896 (2) 

6626 569 

24-04-1814 

Verwer Fokke  AE.---- Jorritsma Sybren T. en Verwer Fokke AE. schrijven en ondertekenen een brief aan de Heer 

Commissarissen van het Departement Vriesland namens de  Kerkvoogden en Diaconen van de Hervormde Gemeente IJlst dat 

bij de Notaris Wiersma ….? Te Sneek hebben aangegeven de publijke verhuring van hun landerijen enz. jaar 1814 (1) 

6252 1144 

29-11-1814 

Verwer Fokke E. hij is mede ondertekenaar als lid van  de Vroedschap van IJlst, Onderwerp:  een brief geschreven aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende  de bestrijding der behoeften over 1815 alleen moeten worden gevonden door de 

middelen enz. jaar 1814 (2 

6251 1099 
17-11-1814 

Verwer Fokke E. hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den President 
Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund Slagtvee enz. jaar 

1814 (5) 

6254 129 
25-01-1815 

Verwer Fokke E. ondertekend samen met de Burgemeester en andere eden van de Vroedschap van IJlst een document 
betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2) 

6253 16 

02-01-1815 

Verwer Fokke hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende de 

Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de 

begroting enz. jaar 1815 (4) 

6383 1 

29-04-1814 

Verwer G. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 

Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn 

samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 

6622 2143-E 
31-12-1813 

Verwer G. , hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President 
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk 

besluit  enz. jaar 1813 (2) 

6240 1079-a 

29-11-1813  

Verwer G. .---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga 

W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien 

zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document is 

ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten 
getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6243 256 

28-03-1814 

Verwer G. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5) 

6631 1151 
07-09-1814 

Verwer G. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals 
voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der 

Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8) 

6622 2118 
20-12-1813 

Verwer G. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: 
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de 

Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3) 

6678 335 

00-00-1818 

Verwer Guillaum      Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

9134 890 

20-06-1883 

Verwer Guillaume Abondus ----  Fennema Pieter hij is benoemd als lid van het College van Zetters  i.p.v. de overleden Verwer 

Guillaume Abondus   jaar 1883 (5) 



6424 584 

02-12-1817 

Verwer H. J. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

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

6424 584 

02-12-1817 

Verwer H. J. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6833 14-A, 7 

12-02-1824 

Verwer H. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 

te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6833 14-A, 7 

12-02-1824 

Verwer J. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 

te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6089 1194 blz. 37       

23-12-1822 

Verwer Lodewijk te Sneek Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een document als zetter der 

belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle 

zetters van Friesland (62) 

9180 42 
07-01-1915 

Verwer Mindus Theodorus Franciscus,  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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Sneek 

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

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

(3) Gehele provincie (122) 

6252 1179-44 
08-11-1813 

Verwerda (Ferwerda?) P. H. wegwns Verwen en Glasmaken aan de Barakken Te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van 
Uitgaven voor Onderhoud van Publijke werken en gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris 

Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den 

laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6048  445 

05-07-1819 

Verwerda F. P. hij heeft zijn functie als Onderwijzer te Makkum aanvaard jaar 1819 (1) 

6633 1354 

27-10-1814 

Verwerda F. P.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict (was) ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  dat Verwerda F. P. door de Burgermeester van Stavoren om ter vermijding van onkosten Verwerda welk 
waarneemt provisioneel den Schooldienst te Stavoren finaal aan te stellen  tot onderwijzer 2e rang voorafgaande oproeping van 

Sollicitanten enz. maar de Burgemeester van Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) schrijft dat Verwerda zeer geacht wordt en 

aangenomen kan worden enz. jaar 1814 (3) 

6021 256, 65 

19-04-1817 

Verwerda Freerk Pieters hij is benoemd tot schoolonderwijzer in de Stad Bolsward enz. jaar 1817 (1) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Verwerda H 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Verwerda H. R. 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 1_L. 
22-10-1814 

Verwerda H. Sijbrens 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) 

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Verwerda H. 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 3 
14-08-1839 

Verwerda Hedde Hillebrands hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Verwerda Hotse Tjolles, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het 

bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Verwerda Klaas Hotses, 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) 

6076 865 
08-11-1821 

Verwerda M. S. A. (Ferwerda) hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe 
Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor 

ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde 

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

6627 584, 1-2, 14 
30-04-1814 

Verwerda P. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6624 238, 238v 

08-02-1814 

Verwerda Pieter Alberts---- Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra schrijft en ondertekend een brief aan 

de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij in de Gemeente Anjum waartoe hij behoort eene vrijwillige inteekening 
heeft plaats gehad tot ondersteuning der armen welke in het dorp Morra meer dan genoegzaam is bevonden enz. en dat hij naar 

zijn vermogen heeft enz.verder verklaard Dijkstra Klaas Tjallings samen met Fockma Doeke Wijberens, Koopmans Ype 



Doekes, K. T.  en Meindersma Jan Wiggerts allen woonachtig te Morra en van Competenten Ouderdom ten verzoeke van 

Verwerda Pieter Alberts Meester Verwer dat hij aan de Armen Kas enz. jaar1814 (3) 

6244 331 

21-04-1814 

Verwerda Pieter K. wegwns glaasmaken aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier 

afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers 
in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Verwerda Willem Tjables, 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) 

6032 178 

12-03-1818 

Verwey ….? van beroep Griffier hij heeft over het laatste kwartaal van 1817 nog geen tractement ontvangen  en de Griffier 

Jonge de , over hem wordt gesproken  dat er een gebrekkige opgave is enz. enz. jaar 1818 (5) 

6709 36 deel 1 
blz. 12 

16-01-1822 

Verwey A. Jz. te Wijhe, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6683 2 deel 2 

Blz. 16 
04-01-1819 

Verwey A. te Ommen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 

Blz. 8 
04-01-1819 

Verwey B. te ‘s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 

5 

16-01-1822 

Verwey B. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

5986 287-C, 1 
16-04-1814 

Verwey H. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met 
derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 

(5) 

6024 437-C 

08-07-1817 

Verwey Isaac  te Sneek staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Verwey Isaac , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  

Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6054 34-B 

12-01-1820 

Verwey Isaac Eiles te Sneek,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn 

functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6021 229 

12-04-1817 

Verwey Isaac--- Engelman  Johannes Antonius te Makkum, Verwey Isaac te Sneek, Jonge de Marinus Johannes te Sneek  

worden voorgedragen voor de functie van Griffier bij het Vredegeregt te Sneek i.p.v. Tuinhout Wybe die  Vrederegter te 

Hindelopen is geworden jaar 1817 (2) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Verwey Isaac Griffier van het Vredegerecht van Sneek betreft zijn tractement van de laatste 2 kwartalen enz. jaar 1818 (3) 

6027 718-b 

14-10-1817 

Verwey Isaac Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van kwaliteit en 

tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Verwey Isaac Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te 

strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Verwey Isaac Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te 

ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Verwey Isaac te Sneek ,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het 

eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

6042 44-B 

20-01-1819 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 

11-04-1820 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-A 

12-07-1820 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-C 

22-01-1821 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement  Jaar 1821 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-B 

10-07-1821 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Verwey Isaac te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6052 793 
05-11-1819 

Verwey Isaac te Sneek,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn functie 
en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6045 238 

13-04-1819 

Verwey Isaac te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement  jaar 1819 (4) 

6084 649 
09-07-1822 

Verwey Isaac te Sneek, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Sneek  
van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6087 950 

15-10-1822 

Verwey Isaac wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek 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) 

6013 401-c 

09-07-1816  

Verwey Isaac,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, Tractement  

en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6102 43 
12-01-1824 

Verwey Isaac,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6099 1016 
14-10-1823 

Verwey Isaac, Hi 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)   

6090 42 

14-01-1823 

Verwey Isaac, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6093 299 
11-04-1823 

Verwey Isaac, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6039 771-b 

16-10-1818 

Verwey Isaac, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e 

Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6096 609 
07-07-1823 

Verwey Isaac, Hij wordt vermeld op de Staat van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek 
zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6015 608-c 

11-10-1816 

Verwey Isaac.----hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn functie 

en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6003 784 blad 4 

06-09-1815 

Verwey Izaak Griffier bij de Regtbank te Sneek dat hij ontslag op eigen verzoek heeft gekregen als vrijwillig Jager en dat hij 

dan weer zijn post kan bekomen die tijdelijk door  Haagsma Sjoerd (Mr.) is bekleed enz. jaar 1815 (1) 

6021 215 

10-04-1817 

Verwey Izaak---- Tuinhout W. aangesteld tot Vrederechter van Hindelopen vertrekt aldaar en er worden voor zijn functie 

aanbevolen Verwey Izaak  te Sneek, Engelman Johannes Antonius Quel te Makkum en Jonge de  Johannes Marinus te Sneek 
jaar 1817 (3) 

6865 14-A 

22-01-1825 

Verwey J. , Griffier bij de rechtbank,  een proces verbaal tegen hem opgemaakt jaar 1825 (1) 

6035 450 
19-06-1818 

Verwey J. Griffier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek een ordonnantie ten zijne gunste jaar 1818 (1) 

6622 2065 

09-12-1813 

Verwey J. Griffier---- Vlink Toussaint Everts en Pamboer Klaas Gerbens beide te Sneek wonende zijn aangesteld als dienaar 

der Justitie bij de Regtbank enz. getekend door leden van het tribunaal Herbell S?. F. M. de President en Verwey J. Griffier jaar 

1813 (2) 

6295 633, 633a 

14-05-1818  

Verwey Jz (handtekening Verweij Js.) Griffier bij onze (=Sneek) Rechtbank dat hij in 1808 als advocaat de kerkvoogden van 

Workum had gediend in een proces tegen den Magistraat van den Stad Workum enz. enz. Dit stuk is getekend door Herbell J. 

F. M. President der regtbank van eersten aanleg te Sneek enz. jaar 1819 (5) 

6683 2 deel 2 
Blz. 9 

04-01-1819 

Verwey S. te Dordrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 

06-02-1824 

Verwey S. te Dordrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

9 

16-01-1822 

Verwey S. te Dordrecht, 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) 

6633 1376 

24-10-1814 

Verwey S.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides 
Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en 

verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap 

daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem 
werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 

pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, 

Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en 
de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, 

Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, 

Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma 

Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , 

Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31) 

5999 422 
04-05-1815 

Verwey Samuel, Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere onderwijzers bij de Latijnsche 
Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815  (4) 

6000 569 blz. 8 

14-06-1815 

Verwey Samuel, rector der Latijnsche school te Bolsward  onderwerp; zijn tractement van fl. 275,  jaar 1815 (2) 

6634 1468 
30-11-1814 

Verwey W. (Wijbrandus) Handgeschreven brief met handtekening van  de Predikant der Hervormde gemeente te Franeker,  
jaar 1814 (3)  

6083 524 

01-06-1822 

Verwey W. (Wijbrandus) in leven Emeritus Predikant  te Franeker is overleden 22 Mei , hij was gepensioneerd met een 

jaarlijks pensioen van fl. 900.= enz. jar 1822 (1) 

6651  189 
29-04-1816 

Verwey W. (Wijbrandus) oud bijna 74 jaar Predikant der Hervormde Gemeente van Franeker staat vermeld in een notitie van 
de Commisaris generaal provisioneel belast met enz. betreffende het Emiraat en een uitkering van f. 900 per jaar tevens een 

door Keuchenius J. A. ondertekende brief aan zijne Majesteit betreffende het voorgaande verzoek van den Predikant enz. jaar 

1816 (2) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Verwey W. te Franeker, 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) 



6084 707 

27-07-1822 

Verwey W.---- Vlist van der Neeltje weduwe van Stuber Ulrich Herman zij wordt benoemd als distributeur te Franeker i.p.v. de 

overleden heer Verwey W. jaar 1822 (3) 

6002 717 blz. 3 

10-08-1815 

Verwey….? ---- Hijlckama van B. A.  en Verwey Iz.  zij zijn 13 juli ten dienste van Koning en Vaderland uitgetrokken terwijl 

hun post wordt waargenomen door Haga B en Haagsma Sjoerd jaar 1815 (1) 

8359 373-16 
17-04-1841 

Verwijk B. het betreft dat hij als plaatsvervanger in het Stamboek van van het 7e regiment infanterie  is aangetekend enz. jaar 
1841 (3) 

6671 54 deel 2 

blz.15 
22-01-1818 

Verwijs A. (Adrianus) te Dokkum 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) 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Verwijs A. (Adrianus) te Dokkum, 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) 

9185 1312 

05-10-1917 

Verwiligen Pieter Theodorus Johannes Dominicus,  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 1917 (5) 

9181  1923 

01-11-1915 

Verwindt Jan,  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) 

9187 735 
07-06-1918 

Verwindt Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6048 508 

26-07-1819 

Verwoerd Rokes , 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) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Verwoerd Stephanus Arnoldus, Korporaal Regiment Hussaren no. 6 * 05-10-1813 Kuilenburg (Culemborg) ,  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) 

6852 32-C 

30-08-1824 

Verwoerdt Pieter geb.1801 Rotterdam, Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen moeten worden 

opgespoort , met geboortedatum en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar 1824 (6) 

6278 194 

13-02-1817   

Verwoert J. H.  Commies bij de Algemene rekenkamer, hij  schrijft en ondertekend een brief  : Bij het Examen van de nader 

ingekomen rekening van Sneek over 1812 en 1813 enz. enz. en door Sneek aangebodene vier Ruiters en Paard volgens de 
Missive enz. jaar 1817 (2) 

6030 53-b 

23-01-1818 

Verwy Isaac, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Verwys A. te Deventer, 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 

6048 508 

26-07-1819 

Verzijlberg Willem †---- Droog Willemijntje  weduwe van Verzijlberg Willem ,  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) 

6251 1090 

14-11-1814 

Veskes T. J.---- Valius of Veskes T. J. (handtekening onduidelijk te lezen) ,Hij is een van de ondertekenaars van een document 

waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de 

Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige 
boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  

gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 

stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correcie 

26-03-1824 

Vest Pieter, 122 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Vestenberg Christiaan te Marrum 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) 

6830 15-A 

19-01-1824 

Vester en zonen Anna en Wigle te Heeg staan vermeld in een door de Referendaris in en uitgaande rechten ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland houdende verzoek om tegemoetkoming in hunne bezwaren voior de wijze van meteing 

hunne Bierschepen gebezigd wordende enz. jaar 1824 (5) 

6830 15-A 
19-01-1824 

Vester en zonen Anna en Wigle te Heeg staan vermeld in een door de Referendaris in en uitgaande rechten ondertekende brief 
aan de Gouverneur van Vriesland houdende verzoek om tegemoetkoming in hunne bezwaren voior de wijze van meteing 

hunne Bierschepen gebezigd wordende enz. jaar 1824 (5) 

6830 15-A 

19-01-1824 

Vester en Zonen Wigle en Anna te Heeg staan vermeld in een door de Referendaris in en uitgaande rechten ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland houdende verzoek om tegemoetkoming in hunne bezwaren voior de wijze van meteing 
hunne Bierschepen gebezigd wordende enz. jaar 1824 (5) 

6830 15-A 

19-01-1824 

Vester en Zonen Wigle en Anna te Heeg staan vermeld in een door de Referendaris in en uitgaande rechten ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland houdende verzoek om tegemoetkoming in hunne bezwaren voior de wijze van meteing 
hunne Bierschepen gebezigd wordende enz. jaar 1824 (5) 

9184 447 

10-04-1917 

Vestering Klaas Zuidhorn Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1)  

4635 G 
03-10-1881 

Vestman J. G. Kapitein op de Lisette, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het 
beheer over en de verkoop van strandvondsten, jaar 1881 

8099 684-14 

13-07-1838 

Vet de Johannes , Fuselier 14e afdeeling Infanterie  * 02-01-1812 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire 



stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van 

Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 

Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar 

enz.  jaar 1838  (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Vet de Johannis Coenraad 247 is zijn volgnummer en Leijden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant 

Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd 

Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Vet de Petrus * Oud Gastel 16-10-1811, 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) 

6626  485 

09-04-1814 

Veth Adrianus , Rinsma, Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een 

erfenis, waarin genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus 
Veth, Doetje Ferwerda,  Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met 

handtekeningen van Grietje Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, M. 

B. Hilarius, J. Coopmans en ….? Tresling , Jaar 1814 

6056 192 

18-03-1820 

Veth Adrianus----Siccama Benjamina Douglas  weduwe van  Veth Adrianus Ingeschreven in het Grootboek van Burgelijke 

Pensioenen  wegens overlijden enz. jaar 1820 (1) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Veth, de Stephanus Geb. Hoeven, laatst gewoond hebbende te Hoeven. Kanonnier 11-2-1837 Overleden te Koempoelang , (3) 

totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)   

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Vetter C. W. predikant te Vaals i.p.v. de heer Jonckers ….? 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 provinciaal kerk bestuur van Limburg enz. enz. jaar 1816  (11) 

6086 894 
30-09-1822 

Vetter Jacobus Rentenier te Hoorn, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en ongebouwde 
eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19) 

6096 688 

26-07-1823    

Vetter W. (Wolter) hij wordt benoemd als Predikant te Nes op het eiland Ameland enz. jaar 1823 (2) 

6383 97     
23-04-1814 

Vettevogel [Spannenburg Akke geboren Vettevogel] 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) 

6393 206 

25-03-1815 

Vettevogel ….? Afgaande Capitein wordt voor zijn functie voorgedragen Fontein Dirk Pz.  verder genoemd Houtsma Tj. als 1e 

Luitenant enz. jaar 1815 (1) 

6006 977 

18-12-1815 

Vettevogel Jacob  hij wordt voorgedragen als vierde Zoutweger te Harlingen aangezien hij deze post als waarnemer met de 

vereischte nauwkeurigheid heeft waargenomen enz. jaar 1815 (1) 

6391 18 en 51 

04-01-1815 

Vettevogel Jacob ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij in 1806 is opgeroepen voor de Stedelijke 

Schutterij in Harlingen en voor de krijgsraad is opgeroepen om de wapens te ontvangen maar onder protest enz. tevens het 

antwoord  jaar 1815 (7) 

6255 254-7 

10-03-1815 

Vettevogel Jan W.  geleverde diensten 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) 

6243 191-20 
06-03-1814 

Vettevogel Jan 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) 

6255 254-10 

10-03-1815 

Vettevogel Jan W. wegens een jaar Pensioen als Kerkhofwieder jaar 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) 

6251 1112 
17-11-1814 

Vettevogel Jan W., hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als 
debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst 

of leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7) 

6243 191-4 
06-03-1814 

Vettevogel Johannes 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) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Vettevogel 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) 

8285 615-25 

19-06-1840 

Vettevogel Wijbrandus het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als vrijwillig schutter 

enz. en op zijn verzoek dec. 1831 ontslagen dat hij is gehuwd en 4 kinderen heeft en en in armoedige omstandigheden leeft enz. 

jaar 1840 (4) 

6388 26 
05-10-1814 

Vettevogel Wijtze, 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) 

6385 143 

06-07-1814 

Vettevogel Wytze 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

7 

16-01-1822 

Veur van der N. te Diedam, 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) 

6632  

 

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Vevieu J. T. D. 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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Vewenstra Alle,  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) 

5989 575  

26-07-1814 

Vey van de Hendrik Antony te s’Hertogenbosch, aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van 

gerechtelijke Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal als in genoemde plaats in de Provincie Noord Braband enz. jaar 1814 (4) 

6857 23-A 
20-10-1824 

Vezul Harm Makkum Schip de Aurora , jaar 1824 (1) 

6044 199 

29-03-1819 

Vianen, aan de veerman te Vianen Prov. Zuid Holland zal een zilveren tabaksdoos worden uitgereikt jaar 1819 (1) 

3581 19, 20,  
20-A 

10-06-1848 

Vicq De J. H., ?? . HHWinkelier 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) 

6016 728 
30-11-1816 

Victor N. B.----- Bergsma J. (Jacobus Johannes) Ontvanger te Dronrijp die als  Grietman van Dantumadeel wordt  benoemd en 
de heer Victor N. B. zijn post overneemt jaar 1816 (2) 

9725 Deel 2 

11-12-1895 

Vidder S. Workum Schip de Twee Broeders 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 1895 (2) 

6025 560 

22-08-1817 

Viderius M. Inspecteur der belastingen te Wolvega hij wordt voorgedragen tot plaatsvervangd rechter te Heerenveen i.p.v. 

Blocq Scheltinga de D. die overledenen is en Nauta R. thans ontvanger enz. jaar 1817 (1) 

6281 583- 141 

05-06-1817 

Vierdsma Metske Louwes de erven, Landbouwers,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) 

9126 735 

17-04-1879 

Vierhouten van A. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in 

Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

6624 311 
26-02-1814 

Vierhouten van R  te Franeker wordt vermeld in een document Extract uit het Register van Doctoren in de Medicijnen, 
Chirurgijns en Apothekers enz. jaar 1814 (2) 

9188 570 

15-05-1919 

Vierhoven A. Nieuwe Schans Sollicitatie voor  Veldwachter te   (Ferwerderadeel) , jaar 1919  (4) 

6020 136 
03-03-1817 

Vierhuizen (het gesticht) de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de 
grietenij Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. 

Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6 

8285 621-2, 3 
20-06-1840 

Vierkant G. Landmeter der Velddienst ten kantore Sneek  een aanvraag voor reiskosten van f. 100.- enz. jaar 1840 (3) 

5995 37 

14-01-1815 

Vierlingsbeek, 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) 

6089 1186          

21-12-1822 

Vierse van L. ,  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) 

6382 79 nr. 83 
31-03-1814 

Viersen Alb. , 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) 

6418 248-C 1e bat  

5e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Viersen Dirk IJpes * Rinsumageest staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Viersen Durk IJpes 278 Wanswert is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6418 248-DD  
4e Compag. 

3e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Viersen Dutk IJpes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor 

den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6291 834-7 

01-10-1818 

Viersen Fedde J.---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   

Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. 
verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt 

enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses 

Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  
Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. 

Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19) 

6395 457 
13-05-1815 

Viersen Fedde J. 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 4>> 

17-09-1839 

Viersen H. Y. te Driesum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6664 241-C Viersen H. Y.,  Examen gedaan voor onderwijzer te Veenwouden (3) jaar 1817 



00-00-1817 

6257 410-10 

28-04-1815 

Viersen Haring Y. 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) 

6631  1187 

26-09-1814 

Viersen Haring Ypes  Diaken ondertekend het navolgende document als lid van de Kerkeraad van Veenwouden>> Wiersma G. 

S. Schout der Gemeente Veenwouden door hem is te kennen gegeven  dat bij hem ontvangen was een missive betreffende de 

maatregelen tot afbetaling der achterstallige Predikants traktementen enz. jaar 1814 (2) 

6850 16-A  

05-08-1824 

Viersen Haring Ypes , Kastelein en Herbergier te Weidum, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal 

van bekeuring voor verkeerde aangifte van een paard,  jaar 1824 (2) 

6385 137 

06-07-1814 

Viersen Haring Ypes hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in 

het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

8210  958/2 211 

Bladz.4>> 

17-09-1839 

Viersen J. I. (J.?) te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage 

zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Viersen J. IJ. te Wanswerd 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) 

8375 708-5_11 
20-07-1841 

Viersen J. IJ. te Wanswerd 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) 

6264 1127 
15-11-1815 

Viersen J. J.   ---- Boelens van Boelardus Augustinus , Ontvanger der Directe Belastingenvan de gemeente Rinsumageest  geeft 
met eerbied te kennen  dat hij zelf is aangeslagen voor f 30 dat hij deze aanslag te hoog vind, hij geeft een aantal namen die 

meer dan hem inkomen hebben en minder betalen. Zoals Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Galixtus Franciscus Johannes) 

de Schout, Voormeulen ….? De Secretaris, Halbesma H. Mun : raad, Viersen J. J. Mun : raad, Westra Jan Mun : raad enz. jaar 
1815 (3) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Viersen J. K. te Veenwouden   , Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Viersen J. P. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Viersen J. R. 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) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Viersen J. te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  
Jaar 1841  (3 )    

6257 410-3 

28-04-1815 

Viersen Jan Bonnes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6249 826 bis 

08-09-1814  

Viersen Jan Jacobs hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein Willem  

Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814  en tekent bezwaar aan omkleed met 
redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814  (4) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Viersen Jan Jacobs Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Viersen Jan Jacobs wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 

om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 24  

19-04-1841 

Viersen Jan Jacobs wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met 

vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6076 911 

23-11-1821 

Viersen L. C. Kerkvoogd, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde 

Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den 
zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er 

uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5 

17-09-1839 

Viersen O. IJ. de weduwe te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage 

zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6257 410-4 
28-04-1815 

Viersen Oebele Y. 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) 

9183 1120 
16-07-1916 

Viersen Oeble  Ypes te Anjum, * 07-12-1859,  zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Oostdongeradeel en een   brief 
met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard i.p.v. de overleden Hoekstra Jacob Reinders  jaar 1916 (8) 

6873 09-04-1825 

12-B 

Viersen Sijbe Pieters---- Meyer Louw Sjoerds. Onderwerp: een vonnis van het Vredegeregt kanton Doccum tussen 

eerstgenoemde  en Viersen Sijbe Pieters pagters van de plaatselijke belasting der stad Doccum en aldaar woonagtig eisers en 



eene Heeringa Lurk Jaspers, Potschipper gecomiliceerd te Doccum in zijn schip wonende  en wigerd liggeld voor 4 dagen 

wegens markt enz. jaar 1825 (7) 

6870 10-03-1825 

7-B 
  

Viersen Sijbe Pieters---- Steeringa Lurk Jaspers van beroep Potschipper wonende in zijn schip hij wordt vermeld in een stuk 

van de heere Vrederegter in een zaak van hem tegen Meijer Louw Sjoerds en Viersen Sijbe Pieters pachters van marktgelden te 
Dockum tevens het gewezen vonnis (aanwezig) In Naam des Konings door de regter Witteveen Jouwert waarin o.a. dat hij niet 

aan mag leggen aan de Marktvaart om daar zijn goederen te verkopen omdat zijne gewone ligplaats bij het pakhuis van 

Harkema Warner van beroep Pottebakker te Dockum jaar 1825 (10) 

6402 
 

922-1+5 
09-12-1815 

Viersen van Livius Haersma 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) 

6278 195-3 

20-02-1817 

Viersen van Livius, Ontvanger der Dir. Bel. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Viersen van 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) 

6072 571 
14-07-1821 

Viersen van M. President bij de regtbank van Eersten aanleg wonende te Leeuwaren onderwerp vrijdom van brievenport enz. 
jaar 1821 (1) 

8210  958/2 211 

Bladz.7>> 
17-09-1839 

Viersen Y. O. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6381 194 

26-03-1814 

Viersen Ype Jans  te Rinsumageest voor f. 2-10-  Hij staat op een lijst van personen die in gebreke gebleven zijn om hun 

verschuldigde Quota’s te voldoen voor de Nationale Garde in de Gemeente Rinsumageest enz voor het gevraagd zijnde Paard 

enz. Jaar 1814 (2) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Viersen Ype Jans Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig 

gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8220   1137/9  

blz. 2 

06-11-1839 

Viersen Ype Oebeles 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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Viersen, van Gerardus Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Soerabaja. Kadet-sergeant Overleden te Weltevreden  

1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6028 810 
13-11-1817 

Viersma Asse 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) 

5672 84 

15-11-1894 

Viersma H. F.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. 

“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar 
Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de 

Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de 

melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. 
enz. jaar 1894 (6) 

6384 70, 72 

06-06-1814 

Viersma Jacob Teekes, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen 

enz. jaar 1814 (2) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Viersma K. T. te Sneek is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Viersma K. T. te Sneek is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

7992 432/1, 34 

01-05-1837 

Viersma Keimpe Beurtschipper Sneek Rotterdam, 01-05-1837 

8045 432/1 

34/3880 

03-05-1837 

Viersma Keimpe Beurtschipper Sneek Rotterdam, 03-05-1837 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Viersma W. F. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Viersma W. F. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 
17-07-1839 

Viersma Wytze 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 
17-07-1839 

Viersma Wytze 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) 

6026 657 

24-09-1817 

Viersschen van  M. M.----- Strik Wilhelmus , zijn  benoeming tot Griffier bij het vredegerecht Franeker wordt in genoemd de 

fungeerende Officier Eekma J.   en Viersschen van  M. M. enz. jaar 1817 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Vierssem Jan 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) 

6035 436 

12-06-1818 

Vierssen  P? O. ,   hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1) 



6060 480 

06-07-1820 

Vierssen  van Martinus, 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) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Vierssen  van Martinus----hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden 

met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6416 118 
29-03-1817 

Vierssen (H) Hector Livius Haersma van Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de vrijstellingen in de loop van het laatstverlopen jaar die dat enz. jaar 1817 (1) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Vierssen Fedde J. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus 
Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

6416 140B 

09-04-1817 

Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van,  Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende zes inlegbladen voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6416 166B 
08-04-1817 

Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende het ontslag van Wiebinga Hendrik Wiebes uit de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6417 192A 

04-05-1817 

Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6012 331 
12-06-1816 

Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van,.---- Swinderen van Oncko Mr. , hij is medeeigenaar van enige landen in het 
Canton Lemmer, verder worden nog genoemd, Sloten, Balk, Wijckel en Sondel Oosterzee met de namen van de landen zoals 

o.a. Filipschar, Klaaskamp, Heeringskamp, Hartmanschar  enz. met een brief van de Schout Vierssen H. L. (Hector Livius) 

Haersma van, van de Gemeente Oudega en aldaar wonende enz. jaar 1816 (3) 

6390 105 

22-12-1814 

Vierssen Haring IJpes Luitenant Kwartiermeester Onderwerp: het kopen van zijn Uniform maar hij vind dat dat betaald moet 

worden door enz. jaar 1814 (2) 

6633  1432 

01-11-1814 

Vierssen Haring Ypes, Diaken---- Hellinga Luitjen F., Ouderling ondertekend mede een brief dat zij ene missive hebben 

verzonden aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het Traktement van de Predikant dat in de jare 1763 van de 
toenmalige  Heeren Staten enz. Wiersma G. S. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende voorstaande 

enz. jaar 1814 (4) 

6082 453 
03-05-1822 

Vierssen Hector L. Haarsma van, 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) 

8214  1027/28 

07-10-1839 

Vierssen Heerke IJpes te Driesum het betreft de inslag van  3000 tonnen Turf voor zijne Cichorei droogerij onder genot van 

vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (5) 

8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Vierssen J. K.  te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Vierssen J. R. te Veenwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Vierssen J. R. te Veenwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 
kannen enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 
17-07-1839 

Vierssen J. Y. te Blija is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 

17-07-1839 

Vierssen J. Y. te Blija 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Vierssen Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  

alles (13) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vierssen Jan 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Vierssen Jan J. te Rinsumageest 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) 

6249 

 

861 

17-09-1814 

Vierssen Jan Jacobs hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend 

document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot 
vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden 

van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van 

Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag 
begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Vierssen Jan S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6056 203 
21-03-1820 

Vierssen L. O. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6401 

 

859-1+6 

10-10-1815 

Vierssen Livius Haersma van 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) 

5988 429 
06-06-1814 

Vierssen M. A. President van de regtbank vaan eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden een ordonnantie voor kleine 
onkosten enz. jaar 1814 (1) 

6074 720 

20-09-1821 

Vierssen P. O. .---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok genoemd wordt 

als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes Jacob, en tussen het 



weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de 

Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles,  

Rengers , Ynskes Jochum,, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen 

enz. enz. jaar 1821 (9) 

6240  1100-2 

15-11-1813 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)---- Abeles (Abels)  Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een 

handgescheven brief met haar handtekening, Onderwerp:  dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en 

nu in Knijpe zij een  aanslag kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar 
inkomen komt uit een kleine boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enza. enz.  zij vind dat zij niet 

aangeslagen moet worden voor het zelfde bedrag als de vermogende  lieden zoals b.v. Vierssen P. O. van (Pompejus Onno), 

Boer de Homme Wiegers  en Siebenga Andries enz. enz. jaar 1813 (4) 

6019 134 
28-02-1817 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) een ordonnancie ten zijne gunste voor Reis en Verblijfkosten enz. jaar 1817 (1) 

6019 115 

21-02-1817 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) en Haitsma J. , Onderwerp; Reis en Verblijfkosten jaar 1817 (1) 

6282 704 

19-07-1817 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman , een brief geschreven door het Grietenije bestuur van Stellingwerf Westeinde 

getekend door Klijnsma F. P. en Attema R. waarin zij schrijven dat  Vierssen van P. O tot eene billijke montant aangeslagen 

enz. enz. jaar 1817 (1) 

6093 337 
22-04-1823   

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Assessor van de Grietenij Schoterland, het 
betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe Belastingen uit de Heeren Doesburgh van Willem 

controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter resp. 

Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan enz. 
jaar 1823 (4)   

6086 867, 1,  

11-12 
17-09-1822 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Schoterland  Hoofd van het Plaatselijk bestuur en Lid van het Collegie van 

Regenten van de gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (3) 

6101 1360                     

29-12-1823 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Schoterland heeft zig op aanschrijven van de Gouverneur begeven met de 

secretaris naar het kantoor van Schade Jan  tot dusverre Ontvanger Particulier te Heerenveen om aldaar de kas en administratie 

te controleren  enz. ondertekend door Schadee Jan,van P. O. Vierssen, Loos B.?  en Heerens van ….? enz. jaar 1823 (2) 

6416 166L 

15-04-1817 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 

1817 (1) 

6421 409 
10-09-1817 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde moeder is van 

zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf hebben  en één dochter bij een van hun medevaart 

terwijl nog twee andere zoons met de requestrante  en een dogter oud 12 en een zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen 
dat de jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2) 

6421 409 

10-09-1817 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde moeder is van 

zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf hebben  en één dochter bij een van hun medevaart 

terwijl nog twee andere zoons met de requestrante  en een dogter oud 12 en een zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen 

dat de jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2) 

6045 285-b 

26-04-1819 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te 

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

6034 339 

09-05-1818 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)---- Klijnsma F. P. Assesor van de Grieteny Wolvega zig op gisteren naar Oldebekoop 

begevende omdat de controleur weigerde de lijsten van stemgerechtigden af tegeven zonder toestemming van zijn Superieur 
enz. ondertekend door de Grietman van Stelllingwerf-Westeinde de heer Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)jaar 1818  (3)   

6395 517 

24-05-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Lid van de Militieraad van het 3e District Heerenveen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (2) 

6248 679 
30-07-1814  

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Maire van de gemeente Knijpe, Hij ondertekend samen mat anderen een Bestek en 
Conditiën van de Buitenvoogden betreffende de noodwendige reparatien aan de school te Benedenknijpe enz. enz. jaar 1814 (4) 

6396 597 

19-06-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats Heerenveen een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries de Evert Aukes bij de 
gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen Hinke Egberts wegens de 

Gemeente Dragten en Brandsma  Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar 1815 (1) 

6407 209B 

20-05-1816 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President der Militieraad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6395 445 + 449 

10-05-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President van de Mi;itie Raad van het 3e Militie District ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (2) 

6405 117 

03-03-1816 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6405 140 

24-03-1816 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken  dat in de Gemeente Veenwouden heeft 

onthouden eene Hendriks Jan geboortig van Kollumerzwaag of Westerens  welke in de gemeente Grootegast behorende enz.  
als hebbende gewoond tot 25 januari 1816 bij Vries de Gerrit Hinnis   Landbouwer  te Doesum enz. jaar 1816 (1) 

6406 169 

08-04-1816 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6400 
 

822E + 823 
07-10-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Rodenhuis Commandant van de Schutterij der Stad Harlingen  een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar en dat 

Jonkman Jan Tjebbes hebbende getrokken no. 14 aan den dienst heeft onttrokken en in deszelfs plaats gesteld Minnesma Merk 

Minnes no. 18 maar doordat enz. dit document is mede ondertekend door Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President van 
de Militieraad  3e district Heerenveen jaar 1815 (8) 

6395 440 

07-05-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Schout van de Gemeente De Knijpe ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Landstorm in de Gemeente Mildam die zeer weinig aan exercitie geoefend hebbende enz. ook 
aanwezig een Dagorder van de Luitenant Collonel van het 2e batt. Landstorm arr. Heerenveen Blocq van Scheltinga de akte 



was ondertekend door de Adjudant Copie Comform Jong de Klaas Jr. waarin vermeld dat Huppert (Hijppert) C. W. Oud 

Militair Sergeant en Jong de Klaas Jr. als instrukteurs enz. jaar 1815 (5) 

6383 38 

04-05-1814 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Schout van de Gemeente Knijpe, hij verzoekt ontslagen te worden van zijn functie om 

Militairen in de exercitie te onderwijzen enz. wegens Soufrages en Rhumatieke Pijnen en een zeer slecht aangezicht enz. jaar 
1814 (2( 

6253 91 

25-01-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Schout van de Gemeete Knijpe, een duidelijke handtekening onder een document jaar 

1815 (1) document (2) 

6244 295 
05-04-1814 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)---- Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. 
M., Douwenga A. D.,  Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot 

en de beide leden Bienema F. en  Siebenga H. zijn absent gebleven  Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van  

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) betreffende  de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten 
van  de Landstorm,  Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren  enz. enz. jaar 1814 (5) 

6656 490 blz. 6 

15-10-1816 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 

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

6866 01-02-1825 

4-1-C 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) te Heerenveen---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen 

te Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de 

ligting van 1825, jaar 1825 (7) 

6089 1199 blz. 25 

26-12-1822 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) te Heerenveen, 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) 

6394 282 

11-04-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) te Oudeschoot  Lid der Staten wordt benoemd in de Militieraad 3e militie district 

Hoofdplaats Heerenveen enz. jaar 1815 (2) 

6091 158 

17-02-1823 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)---- Vissing A. C. Dominee vertrokken van Emmelenkamp naar de Gemeente Roswinkel  

Onderwerp de  verhuiskosten van  fl. 389,.50 wie dat zal betalen enz. enz.  ook een brief met lakzegel van de grietman van 

Schoterland Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) jaar 1823 (7) 

6872 31-03-1825 
11-A 

 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het 
Oranjewoud (de voormalige Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verdr een brief met bezwaar omdat 

bovendien beide Kasteleins zijn enz. enz. Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud woonachtig is enz.enz. 

verder een Procesverbaal waarin genoemd worden Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman, Brouwer G. J. (Gerben 
Jetses) Assessor, Doesburgh van W. Arr. Inspecteur, Jongstra F. A. Ontvanger beide eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als 

bijschatter Schotanus Jelle Klazes Schatter te St. Johannesga verder worden genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk 

Lieuwes Boer te Haskerdijken Schatter gemeente Haske en Tjalleberd, Jong de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te 
St. Johannesga en Knijpe jaar 1825 (12) 

6866 30-01-1825 

17-11-A 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)---- Wielandt Jarich Tadema,  Hypotheekbewaarder en Ontvanger der Registratie en 

Domeinen te Heerenveen en Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) zijn overgegaan tot de telling van het gezegeld papier enz. 
beide zetten hun handtekening jaar 1825 

6100 1192-25 

26-11-1823 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)en Brouwer Gerben Jetzes zij zijn als Schatters  over 1824 te Heerenveen gedesigneerd 

enz. jaar 1823 (1) 

6064 
 

849-2 
30-11-1820 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)hij staat vermeld in een document  8 kolommen inhoudende  betaling der Ordonnancieen 
jaar 1820 (1) 

6396 547 

05-06-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats Heerenveen een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland dat een Weemen van Hinke Egberts bij den Raad aangeklaagt als verzwegene tot de 
Nationale Militie onder de Gemeente Dragten en wel op grond van dat hij in 1792, maar dat hij zou zijn geboren 14-12-1791 

enz. jaar 1815 (3) 

6075 

 

772 

11-10-1821 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)----Romkes Johan ondertekend namens het Collegie van Regenten over de 

Gevangenhuizen te Leeuwarden met als bijlage een brief ondertekend namens het Collegie van Regenten over de 
Gevangenhuizen te Sneek door Vlink Y. daar de competentie des aannemers der levensmiddelen voor de gevangenen alhier 

enz. en Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) ondertekend namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te 

Heerenveen betreffende declaratien enz.  jaar 1821 (3) 

6389 723 + 736 

11-08-1815 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno)----Weemen (van) Hinke Egberts laatst gewoond hebbende in Dragten  loteling ingelijfd 

bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Militie daar bij verzoekende ontslag omdat hij in 1812 is opgeschreven en in Maart 1813 is 

uitgetrokken en in de loop der jare 1814 de Nederlandsche bodem weer heeft mogen betreden en dat zijn bruid ook op hem 
wacht  enz. hij lsaat zijn broer Weemen van Kornelis E. het request ondertekenen omdat hij zelf niet kan schrijven tevens een 

documet ondertekend door Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) President van de Militieraad  jaar 1815 (5) 

6830 6-A 

15-01-1824 

Vierssen P. O. van---- Kool W. B. medelid van het Collegie van Regenten over de gevangenis te Heerenveen opend twee 

gezegelde briefjes voor de aanbesteding in het onderhoud van de gevangenen in de gevangenis alhier en het is gebleken dat 
Volmuller J. J. H. was geschreven 25 cents per enz. en Huttinga S. K. veerig cents enz. met een lijst van de te leveren goederen 

ondertekend door Nauta G. B. en Vierssen P. O. van, enz. jaar 1824 (8) 

6830 6-A 
15-01-1824 

Vierssen P. O. van---- Kool W. B. medelid van het Collegie van Regenten over de gevangenis te Heerenveen opend twee 
gezegelde briefjes voor de aanbesteding in het onderhoud van de gevangenen in de gevangenis alhier en het is gebleken dat 

Volmuller J. J. H. was geschreven 25 cents per enz. en Huttinga S. K. veerig cents enz. met een lijst van de te leveren goederen 

ondertekend door Nauta G. B. en Vierssen P. O. van, enz. jaar 1824 (8) 

6047 379 
03-06-1819 

Vierssen Pieter R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Vierssen Saakje Durks wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten 

van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4) 

6631 1116 

15-09-1814 

Vierssen Siebe Pieters, Brief met Handtekeningen van Pieter Bakker,  Siebe Pieters Vierssen  en Tjibbe Michiels Dijkstra,  

Schippers wonende te Dokkum als gecommitteerden uit de Trekschippers varende van Dockum op Stroobosch dat zij ten tijde 

der vereeniging van Frankrijk met deeze landen  voor vragt van passagiers zoo in het Ruim als in de Roef  enz. Jaar 1814 (4) 

6048 508 
26-07-1819 

Vierssen Sjoerd Thomas---- Klases Yfke  gehuwd met Vierssen Sjoerd Thomas  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 Friesland   jaar 1819 (4) 



6024 437-b 

08-07-1817 

Vierssen van  Martinus , President, 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) 

6052 793 
05-11-1819 

Vierssen van  Martinus te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Vierssen van  Martinus te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6033 263-c 
15-04-1818 

Vierssen van  Martinus,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 
1818 (4) 

6408 288 

06-08-1816 

Vierssen van  P. O.  President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6404  59 
05-02-1816 

Vierssen van  P. O. (Wierssen van  P. O.?) Lid der Staten van Vriesland wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het 
Derde Militiedistrict enz. jaar 1816 (2) 

6414 42 

28-02-1817 

Vierssen van  P. O. President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jans Jacob, Loteling van de Gemeente Havelte 
getrokken hebbende enz.  is in dienst getreden wegens desertie van zijn plaatsvervanger Jansen Hillebrand enz. jaar 1817 (1) 

6864 60-C-38 

13-01-1825 

Vierssen van  Pompejus Onno  te Heerenveen Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Vierssen van  Willem Livius  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 
betalen in het  jaar 1819 (3) 

6024 437-b 

08-07-1817 

Vierssen van  Willem Livius, Regter, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het 

arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 

1817 (6) 

6087 996 

25-10-1822 

Vierssen van ….?----Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze 

bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de 

handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in 
genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding 

van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25) 

6656 490 blz. 3 

15-10-1816 

Vierssen van Hector Livius Haersma staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 

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

6624 189 

29-01-1814 

Vierssen van L.  ---- Veen van der Karst Jans wonende te Dragten voorheen Griffier van Oudega  hij wordt voorgedragen voor 

de functie van Secretaris van de Gemeente Dragten door de Schout dezer Gemeente Vierssen van L. enz. jaar 1814 (1) 

6624 189-v 
29-01-1814 

Vierssen van L.---- Arendz T. (Tjeerd) en Brandsma H. A. (Hendrik Annes) gewezen adjunct Maires en nu benoemde leden tot 
de Raad der Gemeente  zij worden voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout der Gemeente Dragten 

Vierssen van L bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (2) 

6017 749 
09-12-1816 

Vierssen van L. Ontvanger der directe belastingen te Kollum geeft de Gouverneur te kennen omdat Sweitser Fredrik door zijn 
benoeming tot Commies bij de grenslinie gestationeerd te Wierum is zijn post als Deurwaarder Executant te Kollum 

vrijgekomen en wordt daarin benoemd Veldinga Eelke Meinderts te Kollum  enz. jaar 1816 (1) 

6072 581 
17-07-1821 

Vierssen van L. Te Kollum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6099 1066 

31-10-1823 

Vierssen van Livius 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) 

5985 157 

01-03-1814 

Vierssen van Livius hij wordt benoemd tot de provisionele waarneming der functie van Controleur Surnumerair der Directe 

Belastingen in het Departement Vriesland enz. jaar 1814 (2) 

5987 388 

21-05-1814 

Vierssen van Livius is benoemd tot waarnemend ontvanger der Belastingen te Kollum enz. jaar 1814 (2) 

6385 138 

06-07-1814 

Vierssen van Livius 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) 

6833 9-A blz. 8 

09-02-1824 

Vierssen van Livius te Kollum, 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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Vierssen van Livius, Controle Bergum 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Vierssen van M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Vierssen van 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) 

6408 284 

30-07-1816 

Vierssen van M.---- Donia Jelle Jochems  ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de 

uitgestrekte boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door 
de Schout van Franeker Atma S.  en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J.  

en een brief ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4) 

6631 1125 
14-09-1814 

Vierssen van M.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde 
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals 

blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania 

van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en 
dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman 

was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende 

eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema 
huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins 

gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke 



familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema 

Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd 

het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, 

verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg 
Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in 

een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema 

Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 
jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 

jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema 

Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met 
Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in 

leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vierssen van 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) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 3 

Vierssen van M. 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) 

6866 02-02-1825 

16-A 

Vierssen van M. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele 

Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Vierssen van M. 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) 

5985 190, 1, 3 
11-02-1814 

Vierssen van M. President van de Regtbank Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief waarin vermeld dat Tiberghien 
Franciscus Josephus voorheen Procureur Imperial bij deze regtbank en Deprez Johannes Henricus Griffier bij de regtbank van 

simple Politie alhier beide Brabanders uit Brussel en van hunne posten ontslagen enz jaar 1814 (3)  

6421 396 
06-09-1817 

Vierssen van M. President van de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er een 
aanmerkelijke hoeveelheid aan oude justiteele papieren en registers zijn overgebracht enz. jaar 1817 (2) 

6421 396 

06-09-1817 

Vierssen van M. President van de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er een 

aanmerkelijke hoeveelheid aan oude justiteele papieren en registers zijn overgebracht enz. jaar 1817 (2) 

6240 1079-a 
29-11-1813  

Vierssen van M.---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  
Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten 

terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. 

dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer 
Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6871 21-03-1825 

15-A 

Vierssen van M. 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 

6008 82 blz. 4        

03-02-1816 

Vierssen van M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6034 398 

30-05-1818 

Vierssen van M. te Kollum 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) 

6830 7-A 
21-01-1824 

Vierssen van M. te Leeuwarden staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de 
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4) 

6830 7-A 

21-01-1824 

Vierssen van M. te Leeuwarden staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de 

kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4) 

6013 401-a 
09-07-1816 

Vierssen van Martinus    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van 
Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6048 508 

26-07-1819 

Vierssen van Martinus   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 Friesland   
jaar 1819 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Vierssen van Martinus , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6084 649 
09-07-1822 

Vierssen van Martinus , wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement 
Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6027 718-a 

14-10-1817 

Vierssen van Martinus 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) 

6036 493-C 
 13-07-1818 

Vierssen van Martinus Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie 
en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6018 38-A, 3 

14-01-1817 

Vierssen van Martinus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en 

zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 
vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

5986 287-A, 1 

16-04-1814 

Vierssen van Martinus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement 

Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 
1814 (6) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 
11-04-1820 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 



6066 53-B 

23-01-1821 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6045 238 

13-04-1819 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6865 10-1-A 
14-01-1825 

Vierssen van Martinus te Leeuwarden,  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) 

6087 950 

15-10-1822 

Vierssen van Martinus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en 
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel 

Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)  

6021 252, 1, 5-8  
17-04-1817 

Vierssen van Martinus wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en 

zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) 

dossier (18)   

6839 4-A blz. 1 
06-04-1824 

Vierssen van Martinus 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 

6102 43-B 
12-01-1824 

Vierssen van Martinus,  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) 

6090 42 

14-01-1823 

Vierssen van Martinus, 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 en tractement jaar 1823 (5)   

6093 299 

11-04-1823 

Vierssen van Martinus, 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 en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Vierssen van Martinus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 

14-10-1823 

Vierssen van Martinus, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6039 771-c 

16-10-1818 

Vierssen van Martinus, 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) 

6417 186 

03-05-1817 

Vierssen van P. O. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot 

leden der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar 

enz. jaar 1817 (3) 

6426 49 

31-01-1818 

Vierssen van P. O. Lid der Staten wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt benoemd 

en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3) 

6426 49 

31-01-1818 

Vierssen van P. O. Lid der Staten wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt benoemd 

en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3) 

6426 60 

09-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1) 

6426 68B 

09-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie om de zitting alhier te Heerenveen gedeeltelijk te Bolsward enz. jaar 1818 (1) 

6426 78B 

18-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1) 

6426 86B 

20-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militiejmet als bijlage een Staat van het getal van manschappen  hetwelke door elke stad en 
Grietenij  de Kantons 9-16 in Vriesland enz. jaar 1818 (4) 

6426 60 

09-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1) 

6426 68B 
09-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie om de zitting alhier te Heerenveen gedeeltelijk te Bolsward enz. jaar 1818 (1) 

6426 78B 

18-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1) 

6426 86B 
20-02-1818 

Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het Kanton 9-16 in Vriesland een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militiejmet als bijlage een Staat van het getal van manschappen  hetwelke door elke stad en 

Grietenij  de Kantons 9-16 in Vriesland enz. jaar 1818 (4) 

6417 215B 
17-05-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laaste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6418 253 

19-05-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laaste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jager de Uilke Wouters een request   heeft ingezonden wonende 
gemeente Mildam  verder genoemd Vries de Evert Aukes enz. jaar 1817 (1) 

6417 209 

19-05-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (3) 

6418 229 
04-06-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat geloot hebben de personen Tiemen van ….? en Hade (Haxe) 

Wieger Harmens die tot laatst der maand j.l. in de Gemeente Giethoorn woonachtig geweest zijn enz. jaar 1817 (2) 



6418 272 

23-06-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6419 289 

02-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus wonende op het Heerenveen en verzweegene 
in de lootingen van 1815 en 1816 hedenmorgen voor ons gecompareerd zijnde en ons heeft vertoond een Notarieele akte (is 

ook aanwezig) ter bewijze dat zijn eenige broeder welke in Franschen dienst is vertrokken  geweest alnog afwezig is  en van 

hem tot op heden nog geen berigt ontvangen  de Notaris is Keizer Gerhard Jacob te Groningen met de navolgende getuigen 
Groonenberg van Rudolph Boekhandelaar, Ridder Hermanus Zilversmid, Ridder Jan van beroep Kuiper en Jager Tobias 

Alexander  Koopman verklaren dat zij hebben gekend Hessel Fransiskus  en dat zijn broeder genaamd Hessel Louis zij 

ondertekenen de akte enz. jaar 1817 (4) 

6420 320 
29-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas zig ten onrechte voor den Militie van 

dezen jaren enz. jaar 1817 (1) 

6420 321+ 345 + 
362 + 363 

29-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van Roos de 

Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e 

augustus en heeft de Schout Riezens L. J.  van de Gemeente Leek in een door hem  ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika  wonende op Zevenhuizen met welke Douwe Sjoerds 

de Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan  maar dat zij niet getrouwd waren 

en zij niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6) 

6420 322 + 326  + 

331 + 344 

30-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas zig  voor de Militie raad te Heerenveen op 

6 augustus enz. jaar 1817 (3) 

6420 323 
01-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Banning Johannes Hermanus  zig voor den dienst heeeft 

gedesigneerd  te Sneek enz. jaar 1817 (1) 

6420 323 
01-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Tromp Sijtse Solkes finaal is vrijgesteld. jaar 1817 (1) 

6420 342 

06-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas,  Zee van der Sikke Sasses, Klein 

Marten Jans allen in verkeerde klassen zijn ingeschreven en dat enz. jaar 1817 (2) 

6420 345 1/2 

10-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6419 289 

02-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus wonende op het Heerenveen en verzweegene 
in de lootingen van 1815 en 1816 hedenmorgen voor ons gecompareerd zijnde en ons heeft vertoond een Notarieele akte (is 

ook aanwezig) ter bewijze dat zijn eenige broeder welke in Franschen dienst is vertrokken  geweest alnog afwezig is  en van 

hem tot op heden nog geen berigt ontvangen  de Notaris is Keizer Gerhard Jacob te Groningen met de navolgende getuigen 

Groonenberg van Rudolph Boekhandelaar, Ridder Hermanus Zilversmid, Ridder Jan van beroep Kuiper en Jager Tobias 

Alexander  Koopman verklaren dat zij hebben gekend Hessel Fransiskus  en dat zijn broeder genaamd Hessel Louis zij 
ondertekenen de akte enz. jaar 1817 (4) 

6420 320 

29-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas zig ten onrechte voor den Militie van 

dezen jaren enz. jaar 1817 (1) 

6420 321+ 345 + 

362 + 363 

29-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van Roos de 

Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e 
augustus en heeft de Schout Riezens L. J.  van de Gemeente Leek in een door hem  ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika  wonende op Zevenhuizen met welke Douwe Sjoerds 

de Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan  maar dat zij niet getrouwd waren 
en zij niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6) 

6420 322 + 326  + 

331 + 344 

30-07-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas zig  voor de Militie raad te Heerenveen op 

6 augustus enz. jaar 1817 (3) 

6420 323 

01-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Banning Johannes Hermanus  zig voor den dienst heeeft 

gedesigneerd  te Sneek enz. jaar 1817 (1) 

6420 323 
01-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Tromp Sijtse Solkes finaal is vrijgesteld. jaar 1817 (1) 

6420 342 

06-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas,  Zee van der Sikke Sasses, Klein 
Marten Jans allen in verkeerde klassen zijn ingeschreven en dat enz. jaar 1817 (2) 

6420 345 1/2 

10-08-1817 

Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6830 27-C 
21-01-1824 

Vierssen van Pompeus Onno Lid der Staten staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de 
Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7) 

6830 27-C 

21-01-1824 

Vierssen van Pompeus Onno Lid der Staten staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de 

Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7) 

5988 490 
22-06-1814 

Vierssen van W. L. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te 
worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van 

het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6383 1 
29-04-1814 

Vierssen van W. L. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn 

samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 



6082 453 

03-05-1822 

Vierssen van W. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  

alles (13) 

6038 680 
15-09-1818 

Vierssen van W. L. , landeigenaar te Dantumawoude , hij wenst een hertaxatie enz. jaar 1818 (1) 

6254 140-A blz.34 

17-01-1815 

Vierssen van W. L. Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Blessum , 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. 

6627 704 

21-05-1814   

Vierssen van W. L. Kerkvoogd van Rijperkerk ondertekend mede  een document betreffende  het uitbetalen van de penningen 

aan de Predikant van de Gemeente Hardegarijp en Rijperkerk en wel de somma van Drie Honderd Drie en Veertig Guldens 

negen stuivers en twee penningen enz. jaar 1814 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

Vierssen van W. L. te Oenkerk 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) 

5990 607 
03-08-1814 

Vierssen van W. L., De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en  
Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen enz. jaar 1814 (3) 

6070 424-31      

25-05-1821 

Vierssen van Willem L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6097 750 en 767 

12-08-1823    

Vierssen van Willem Levius----- Feijens Georgius Lambertus oud 30 jaar , Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen 

informatie,  met candidaten voor de post van  Regter in de  regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. i.p.v.  de heer 

Vierssen van Willem Levius die afstand van deze post heeft gedaan enz,  jaar 1823 (4) 

6090 42 

14-01-1823 

Vierssen van Willem Levius, 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 en tractement jaar 1823 (5)   

6093 299 

11-04-1823 

Vierssen van Willem Levius, 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 en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Vierssen van Willem Levius, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in 

het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 

14-10-1823 

Vierssen van Willem Levius, 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)  )   

6027 718-a 

14-10-1817 

Vierssen van Willem Livinus 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) 

6013 401-a 

09-07-1816 

Vierssen van Willem Livius    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van 

Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6096 704 

31-07-1823    

Vierssen van Willem Livius  hij heeft een demissie ingezonden naar de rechtbank enz. en ten 2e  dien ten gevolge  de 2e plaats 

als regter Feijen G. L.  enz. jaar 1823 (1) 

6099 1031 

18-10-1823    

Vierssen van Willem Livius---- Feyens Georgius wordt voorgedragen voor de functie van  regter in de regtbank te Leeuwarden  

i.v.m. het desistement van  Vierssen van Willem Livius  een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2) 

6049 548 

07-08-1819 

Vierssen van Willem Livius 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) 

6036 493-C 
 13-07-1818 

Vierssen van Willem Livius Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn 
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6018 38-A, 3 

14-01-1817 

Vierssen van Willem Livius hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in 

het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en 

zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 
vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

5986 287-A, 1 

16-04-1814 

Vierssen van Willem Livius hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het 

arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn 
tractement enz. jaar 1814 (6) 

6052 793 

05-11-1819 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  
12-01-1820 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 

zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 

11-04-1820 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 

zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 

zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 
23-01-1821 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 
zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 

zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 
zijn functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 

zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 
zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6045 238 

13-04-1819 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6084 649 
09-07-1822 

Vierssen van Willem Livius te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 



6087 950 

15-10-1822 

Vierssen van Willem Livius wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in 

het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en 

zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel 

Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1, 5-8  

17-04-1817 

Vierssen van Willem Livius wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en 

zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) 
dossier (18)   

6048 508 

26-07-1819 

Vierssen van Willem Livius 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 Friesland   

jaar 1819 (4) 

6033 263-c 

15-04-1818 

Vierssen van Willem Livius,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  

jaar 1818 (4) 

6030 53-c 
23-01-1818 

Vierssen van Willem Livius, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6063 703 

11-10-1820 

Vierssen van Willem Livius, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Vierssen van Willem Livius, 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) 

6039 771-c 

16-10-1818 

Vierssen van Willem Livius, 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) 

6015 608-b 
11-10-1816 

Vierssen van Willem Livius----hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te 
Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Vierssen van Willem Livrus , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6006 997 
27-12-1815 

Vierssen W. L.---- Bergsma Johannus Caparus Begsma benoemd tot plaatsvervangd rechter te Leeuwaden i.p.v. Vierssen W. L. 
deze is benoemd als rechter jaar 1815 (1) 

6101 1257 

06-12-1823 

Vierssum Alle Dirks---- Arentsma Martin Isaac Gijsbert  Ontvanger te Hallum een door hem getekend brief, Onderwerp; 

uitgevaardigde Dwangbevelen tegen Hoekstra Hessel Tjeerds, Guardenier en Voerman te Hallum en dat de deurwaarder 

Bruinsma Jan Berends  te Vrouwenparochie wonende  op de 17e dezer maand de betaling enz. enz.  ook aanwezig het  arrest 
van in beslagneming uitgereikt met de getuigen  Swart P. S. en Vierssum Alle Dirks , met de beschrijving van zijn goederen die 

hij in zijn huis heeft, jaar 1823 (6) 

6251 1103 
15-11-1814 

Vierstra Anne W. , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van Plaatsen en 
Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op enz. enz. jaar 

1814  (3) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Vierstra Jan Meintes 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) 

6256 353 

13-04-1815 

Vierstra Jan Meintes te  Oosthem , Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij 

kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat 
zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Vierstra Jan Meintes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 
03-05-1822 

Vierstra Jan Meintes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  

alles (13) 

6070 424-31      
25-05-1821 

Vierstra Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Vierstra Pieter, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6082 453 

03-05-1822 

Vierstra Pieter, 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Vierzen D’t IJkes 336is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 
7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  

en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Vierzen D’t IJkes 336is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 

7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  

en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8 

17-09-1839 

Vierzen F. R. te Nijawier 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) 

9465 Deel 2, 28 

22-12-1819 

Vierzen Ype J. Beurt en Veerdienst van Wanswerd Streek naar 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 1819 (8). 

9465 Deel 2, 28 

22-12-1818 

Vierzen Ype J. Beurt en Veerdienst van Wanswerd Streek 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 1819 (8). 

6250 1000 
20-10-1814  

Vies van der …?,  hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen 
heeft geleverd en nog ontvangt fl. 7-  enz. enz. jaar 1814 (5) 



8362 442/5 

00-00-1841 

Vies van der A. B.-------Bruinsma A. J. betreft vergoeding van Brandschade in zijn Katoenfabriek,  door de Brand 

Waarborgmaatschappij te Amsterdam onder directie van der Vies jaar 1841 (3) 

6872 06-04-1825 

61-A 

Vies van der Fredrik Herman , Menzes Frans M. en Oldendorp Joost alle wonende te Lemmerin een brief door hen alle drie 

ondertekend geven te kennen dat aan hen zijn uitgereikt aanslagen der belastingen voor Grondbelasting over 1825 maar dat 
door de jongstleden water vloed van den 4e februari de woningen of gebouwen zodanig zijn geruineerd dat enz. jaar 1825 (6) 

6846 21-A 

28-06-1824 

Vies van der Fredrik Herman te Lemmer wonende,  Sollicitatie handgeschreven brief met handtekening voor de post van 

Ontvanger in Heeg , i.p.v de heer Engelen van Daniel , jaar 1824 (6) 

9180 264 
06-02-1915 

Viesinga Gerben,  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) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Viessen Jacob Feddes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8304 993/2, 105 

06-10-1840 

Viet van der A. Harlingen Zeehandelaar, jaar 1840 

9725 Deel I   

Blz. 22 

00-00-1866 

Vieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 36 

00-00-1869 

Vieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1869 (2) 

6419 287-C 1e  
Bataillon 

28-06-1817 

Vietmus? E. J. 160 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) 

6419 287-C 1e  
Bataillon 

28-06-1817 

Vietmus? E. J. 160 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) 

  Viëtor Burhoven Zie onder Burhoven 

8356 324-18, 3 

03-04-1841 

Vietor Petrus Adrianus Schik Kantonregter van het Kantoor Hindelopen hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij 

hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de 

Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5) 

8197 687-17_3 

06-07-1839 

Vietor Petrus Adrianus Schik vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek 

met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

8197 687-17_3 

06-07-1839 

Vietor Petrus Adrianus Schik vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek 

met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

8384 895/8 

10-09-1841 

Vietor Sibinga Abel---- Sibinga J. (Johannes) Predikant der Hervormde Gemeente van Blija en Hoogebeintum een verzoek tot 

naamsaanneming voor zijn zoon Sibinga Abel in  Vietor Sibinga Abel jaar 1841 (1) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Vietor te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Vietor te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_11b 

20-07-1841 

Viëtor te Wanswerd 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) 

8375 708-5_11b 
20-07-1841 

Viëtor te Wanswerd 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) 

8382 862/6 
01-09-1841 

Viettor Schik---- Schik Vietor P. A. Kapitein Kommandant de 2e Luit. Karsten G. L.  bericht op een advies jaar 1841 (1) 

6021 218 2e deel  

10-04-1817 

Vifquain J. B. te Brussel,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 

lijst (22) 

6299 
 

393 
30-03-1821 

Vigliens ….?---- Eisinghga (Mr. Le B”on)  een in het frans geschreven document waarin hij en Vigliens ….? wordt genoemd 
met als onderwerp: l’instrution Publique l’Industrie Nationale et les Colonies   enz. jaar 1821 (7) 

6633  1440 

15-11-1814 

Viglins Zwichemius ab Ayta---- Glockman Otto Fredrik Wilhelm wonende te Goutum geeft met eerbied te kennen dat hij als 

mede administrateur van het zogenaamde Ayta Hospitaal of Armenhuis te Swichem waar van hij de vrijheid gebruikt om eene 

copie authenticq van 23-05-1656 ten deze te annexeren door wijlen den President Viglins Zwichemius ab Ayta enz. Meinsma 
A. Solliciteur, zijn naam staat onder dit document enz. jaar 1814 (4) 

6098 880 

12-09-1823    

Vigluis ab Ayta---- Haan de H. Aarts Predikant  een handgeschreven brief van hem met handtekening waarin hij naar de 

gouveneur schrijft, hij is door de gouveneur naar ’ S Herenberg gestuurd om de Kerkadministratis daar na te zien  komt in voor 
Vigluis ab Ayta,  Ferwerschoof de enz. jaar 1823  (2) 

6094 372 

02-05-1823   

Vigou---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven 

vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart 
zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, 

Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, 

Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met vetrnoeming van 
Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9) 

9921 12 

19-10-1882 

Vijlstra J. Nachtwacht te Franeker gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en 

ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 



3580 22, 101 

22-07-1847 

Vijlstra Jelte Jurjens Joure Schip de Jonge Grietje, jaar 1847 

6393 134 

28-02-1815 

Vijlstra Jelte Jurjens Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

3580 124, 125 
03-08-1847 

Vijlstra Jelte Jurjens te Joure en Dijk van Lolle te Joure in een door beide ondertekend brief schrijven ze o.a. eigenaren zijn van 
het veer van Joure op Sneek, met het Schip de Jonge Grietje en dat als varende voor zijn vader Dijk van Douwe enz. enz. jaar 

1847 (9) 

3581 11, 21, 22, 23 
27-07-1848 

Vijlstra Jeltje Jurjens wonende te Joure, voor zig  zijn vrouw Bourboom Lamina Bernardus en andere eigenaren van een 
Veerschip van Joure op Sneek  en Dijk van Jolle wonende te Joure,  voor  zijn vader Dijk van Douwe wonend te IJlst als 

eigenaar van het gedeelte veer bevaren wordende  met het tweede daarbij genoemde schip verder wordt er genoemd Borger 

Geeltje Heeres weduwe van Jong de F.  reglement en tarieven zijn ook in het dossier  enz. jaar 1848  (31)  

8375 708-5_29 
20-07-1841 

Vijlstra R. L. te Rauwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Vijlstra R. L. te Rauwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 

6389 98 

19-11-1814 

Vijnnema Uilke Wijbrands 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 mar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6251 1090 

14-11-1814 

Vijsser Jan Monts, Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de 

Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen 

op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen 
weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers 

en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap 

uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6251 1090 

14-11-1814 

Vijsser Montes Albert,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de 

Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen 

op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen 
weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers 

en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap 

uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Vijver van de Charles, Fuselier 6de regiment  infanterie * 23-09-1819 Gent,  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) 

6424 609 
10-12-1817 

Vijver Wijbe 23 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6424 609 

10-12-1817 

Vijver Wijbe 23 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Vijver Wijbe 331 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) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Vil Corn. Jans de weduwe een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde 

van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

9725 Deel I   
Blz. 34 

00-00-1868 

Vil Eltje  Hendriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 39 

00-00-1869 

Vil Eltje Hendriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 41 
00-00-1870 

Vil Eltje Hendriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1870 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 44 
00-00-1870 

Vil Eltje Hnedriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1870 (2) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Vil Hendrik Douwes * 17-04-1815 Kok op de Vriendschap, jaar 1837 

7983 260, 260/11 
14-03-1837 

Vil Hendrik Douwes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1825 



6634  1525 

08-12-1814 

Vildeboer Tjeerd D., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van 

Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 

Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6051 735 
11-10-1819 

Viler de Pité (Jonkvrouw E. M. A. )  gehuwd met  Bonnighausen van F. M. 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Villers de 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 1 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Villier de, Majoor Regiment Hussaren no. 1 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) 

8096 626/20, 59 
28-06-1838 

Vils Hendrik Douwes Schiermonnikoog Matroos op d *17-04-1815 Triton, jaar 1838 

6397 670 

15-06-1815 

Vincie 1e Luitenant bij de Batterij van de 2e divisie  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) 

6418 244 
06-06-1817 

Vinck Michiel * 15-10-1766 Gulpen wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris 
Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-

officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel 

slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn 
weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook 

zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5) 

6683 2 deel 2 

Blz. 14 
04-01-1819 

Vincke H. E. (Dr.) aan de Vuursche wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 1 

Blz. 9 
04-01-1819 

Vincke H. E. Predikant te Vuursche tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, 
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 4 

06-02-1824 

Vincke H. E. te Alkmaar, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2 blz. 

13 

22-01-1818 

Vincke H. E. te Vuursche Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document 

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

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

6397 670 

15-06-1815 

Vincy de, Luitenant bij de Artillerie hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen 

van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 

1815 (5) 

8214  1027/17  
07-10-1839 

Vinia D. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe 
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

Vinia Doekle, 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Vinia Jan A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 
Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Vinje D. wonende in wijk D. 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) 

5711 48 

29-03-1899 

Vink  Jacob Commissaris van d Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte 

van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op 
een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Vink (Venk?) Vroukje 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) 

9182 748 

29-04-1916 

Vink A. te Twijzel verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken   

tevens de toestemming enz.  jaar 1916 (11) 

8280 517-11, 21 
lijst 2 

19-05-1840 

Vink de H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 



panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Vink de Jacob Kastelein van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 
met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Vink de Jacob Kastelein van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 
met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8093       565-6   
13-01-1838 

Vink Dirk Albert Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Nijmegen.Flankeur Overleden te Soerabaja  1836,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6026 652 

23-09-1817 

Vink Froukje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis 

koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen 
met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6856 9-A 

16-10-1824 

Vink Froukje----- Wolter Willems, de uit Amsterdam gebrachte zeer zieke hier voor genoemde gevangene door de doktoren 

heen gezonden met de mededeling dat aan hem toch niets te doen was.  En hij daarop 3 tot 4 weken heeft doorgebracht boven 

op de winkel enz.  en op dringend verzoek van de Congierge Op de ziekenzaal is opgenomen maar 2 dagen daarna is overleden 
verder in dit document Feith Janna gevangene in de vrouwengevangenis met een ongemak aan haar been, enz, verder in het 

kort; de heer Collart neemt haar bij de arm en geeft haar enige slagen in het gezicht en schopt haar   tot afgrijzen van de 

getuigen Geest van der Wopke Portier van beroep, Draaijer Minke, Ziekenoppaster, Vink Froukje Ziekenoppaster jaar 1824 (7) 

6255 254 

10-03-1815 

Vink Haring, 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) 

6271 574-3-A 

06-07-1816 

Vink Harmen H., 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) 

3583 12 

15-08-1878 

Vink Hendrik Scheepstimmerman, gelet op het voormelde onderwijs adres van hem op de …..? onder Aalzum enz. verder 

word er gesprokrn over de snelheid waarmede evaren mag worden enz. jaar 1878  (8) 

6271 574-3-A 

06-07-1816 

Vink Jacob, 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Vink Jouke,  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) 

8285 615-18 
19-06-1840 

Vink Jurre het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 met de mobiele schuttery als 
Korporaal vrijwillig en is gehuwd met 6 kinderen en verkeert in behoeftige omstandigheden enz. jaar 1840 (4) 

6406 175-1+4-5 

09-04-1816 

Vink Jurre 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) 

6243 191-8 
06-03-1814 

Vink M. , 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Vink M. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6632  
 

1234 
03-10-1814 

Vink Menno en IJsenbeek Jan benoemd tot Vroedschap van Harlingen respectivelijk in de plaats van Rodenhuis IJpe thans 
Burgemeester en Hanekuyk Wijbe J. thans Advocaat Fiscaal bij de middelen te water dep. Harlingen enz. jaar 1814 (1) 

6669 415-f 

23-10-1817 

Vink Menno 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) 

6872 01-04-1825 

43-A/1+10 

Vink Menno---- Monsma Dirk Bruins beroep Kleinwinkelier oud 29 jaren gehuwd en 1 kind te Harlingen, in een door hem 

geschreven en ondertekende brief dat wegens het overlijden van de schatter Dijk van M. H. of hij met de vacerenden post van 

schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz tevens een verklaring van de Militie dat hij 
voldaan heeft enz. ook een verklaring van goed gedrag  ondertekend door Farret D. P. Predikant, Rodenhuis Bouwe, Harmens 

W., Vink Menno enz. jaar 1825 (1) 

6651  203 

29-04-1816 

Vink Menno---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de aanstelling van Blok K. (hij ondertekend ook) tot Secretaris dezer stad wegens een 
vacature en door het overlijden van Houtsma Jan W. worden voorgedragen Veen van der J. L. en Vink Menno enz. jaar 1816 

(2) 

6648 50-A 
11-01-1816 

Vink Menno---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende het gevraagde ontslag van de raden Hanekuik Blok en Hingst ….? Worden de volgende personen onder 

uw aandacht te brengen en wel Hoornstra Y. en Fontein Bouwe tot Burgemeesteren en tot de raden Houtsma Jan W. Oud 

Vroedschap, Wijma S. S. Notaris, Popta Sicco Oud Vroedschap, Vink Menno Oud Burgemeester, Veen van der Jan L. Oud 
Vroedschap enz. jaar 1816 (1) 

6633  1408 

17-11-1814 

Vink Menno,--- 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. , 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) 



6423 541B 

16-10-1817 

Vink Minke---- 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) 

6423 541B 

16-10-1817 

Vink Minke---- 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Vink Minne  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6070 424-32      

25-05-1821 

Vink Minne hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6060 480 

06-07-1820 

Vink Minne, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 
03-05-1822 

Vink Minne, 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) 

6027 696 
07-10-1817 

Vink Nicolaas Michiel---- Bakker Hendrik  Kapitein op de Frederik Herman (Friedreich Hermann) komende van 
Koningsbergen naar Rotterdam doch op de gronden van Ameland gestrand en  de lading verkogt deze akte is ondertekend door 

Visser Barend & zoon en Rodenhuis B. een  notariële akte voor Notaris Versteeg Matthijs en  Schade Adam Notaris te 

Rotterdam en de heer Vink Nicolaas Michiel kantoor houdende op de Zuid Blaak Wijk B. no. 10 aldaar  ook genoemd Wyma 
Sjoerd Simons Openbaar Notaris te Harlingen enz. jaar 1817 (4) 

6850 19-A 

03-081824 

Vink Simo Schip de  Vrouw Margaretha, jaar 1824 

5997 307 
31-03-1815 

Vink Vroukje 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  58 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Vink Vroukje 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) 

6838 7-A bijl,2  

Vrouwen 

Huis Justitie 
26-03-1824 

Vink Vroukje, 15 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1  

Vrouwen 

Correcie 
26-03-1824 

Vink Vroukje, 299 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Vink Vroukje, 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) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Vinke  Carl Geb. Fenigum, laatst gewoond hebbende te Gorinchem. Sergeant Overleden te Padang  1836,  (3) totaal dossier van 
alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 

06-02-1824 

Vinke H. E. te Alkmaar, 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 

9181 1645 

03-09-1915 

Vinke Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Vinke Wieger 326 Zwarsluis 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) 

6046 328-39v 

11-05-1819 

Vinkega----  Kerk van Vinkega wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in 

de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen 

, Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6056 193 
18-03-1820 

Vinkega aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 
Noord Braband jaar 1820 (2) 

6034 395 

30-05-1818 

Vinken Arent, Koopman in Paarden te Rauwerd, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle 

mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Vinken Lodewijk, 391 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 
1521 namen (135) 

6385 54-42 

14-07-1814 

Vinken P. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Vinken Paulus, 530 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen 

van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 



8375 708-5_37 

20-07-1841 

Vinkers te Terkaple staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 

(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Vinkers te Terkaple staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 

(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Vinkler Wilhelm, Frankfort aan Main 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) 

6041 891 
14-12-1818 

Vinne  van der  …. Weduwe van Huurkamp Francois Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der 
Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der 

Domeinen van Liesveld de heer Vonck E.   jaar 1818 (3) 

6021 235 
14-04-1817 

Virieu de ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch 
bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd 

opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen 

informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

6709 36 deel 1 
blz. 6 

16-01-1822 

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

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

7 
16-01-1822 

Virieu de O. te Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

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

dossier (43) 

8345 79-32 
25-01-1841 

Virkes Theodorus Postiumus, Fuselier 7e Afdeeling Infanterie *07-11-1808 Herwen,  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) 

 
  

 


