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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Vis Arjen C.---- Valk Hendrik S. en Vis Arjen C. van deze gemeente wegens het onderwijzen der Tamboers en Fluiters betaald , en
de koopman Solaro ….? 12 fluiten betaald en Timstra Bote Hanzes wegens drie nieuwe Trommelvellen betaald enz. enz. jaar 1815
(1)
Vis Arjen wegens het onderwijzen der Pijpers en Tamboers, 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)
Vis Beene, 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)
Vis Gerrit, 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)
Vis H. S. 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)
Vis H. S. te Marrum 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)
Vis H. S. te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Vis H. S. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met
9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Vis H. S. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Vis H. S. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Vis H. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met
9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Vis Jacob Sipkes te Het Bildt, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in
de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen,
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in
de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Vis Jouwerke (P.?) 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)
Vis Karel Hendrik 30 jaar wonende te Uden , Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van
Veldwachter te Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Vis Karel Hendrik te Uden, 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)
Vis Mensonides Jan naar Batavia, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Vis Mensonides Jan naar Batavia, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Vis Sipke 25-09-1894 St. Jacobi Parochie Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (3)
Vis Willem, 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)
Vis. P.A. ----- Woningstichting “ Rauwerderhem” vergunning tot een uitweg bij arbeiderswoningen Irnsum en Deersum, het
verzoek is geschreven door Vis. P.A. met zijn handtekening, Predikant , Voorzitter en Secretaris te Irnsum enz. enz met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (18)
Visbeek D. H. 17 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)
Visbeek 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)
Visbeek D. te Hallum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.
1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Visbeek D. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Visbeek D. 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
Visbeek D. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visbeek D. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visbeek Douwe Klazes 30 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)
Visbeek Hendrik T. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Visbeek Juurtze Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Visbeek Juurtze Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is
07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Visbeek Juurtze Douwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Visbeek Klaas Tjeerds wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen
(Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar
1814 (7) Dossier (24)
Visbeek Tjeerd Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Visbeek Tjeert Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Visbeek Tjeert Douwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Visbeek W. K. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Visch A. Predikant te Wilsum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Visch A. te Wilsum 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)
Visch A. te Zuidwolde, 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
Visch Eybergen J. A. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen
vermeld met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)
Visch Hendrik P. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Visch Hendrik Pieter 51 Berlicum 51 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)
Visch T. A. Predikant te Hasselt tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Visch T. A. te Hasselt 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)
Visch T. A. te Hasselt, 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)
Vischer Rommert H. te Exmorra 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)
Vischerman S. Tabes, 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)
Vischjager Cornelis Harmens---- Dijkstra Cornelis Harmens , Arbeider onder Oudwoude , Hij is weigerachtig om zijn aanslag van
onbebouwde eigendommen van de jare 1820 omdat deze aanslag gebracht is op de naam Vischjager Cornelis Harmens enz. enz.
ook nog een staat der Hypthecaire inschrijving met als schuldeiser Jonkheer Willem Hendrik van Heemstra voorheen te Leer in
Ost Friesland thans onder Veenklooster de akte is verleden bij notaris Nicolaas Fokkema te Leeuwarden ten laste van Dijkstra
Cornelis Harmens en Durks Antje echtgenoten te Oudwoude enz. enz. jaar 1821 (5)
Vishandelaren------- Lankhorst Auke en Nicolaas Jurjan, Zuivelfabrikanten en Vishandelaren beide te Heeg beide verzoeken in een
handgeschreven brief met hun handtekeningen een vergunning tot het maken van een uitweg naar de rijksweg , met een
situatieschets (blauwdruk) jaar 1915 (11)
Visitatie ---- Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met de visitatie der schepen komende van plaatsen
alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter weering van
besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz. ----------en een
Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819 (30)
Visker A. H. Kapitein is met zijn schip het Hoop op Fortuin te Hull op 2 mei gearriveerd komende vanuit Zwolle staat vermeld op
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Visker Ulbe Huisman te Wartena 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)
Visker Ulbe Sybrands, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Roordahuizum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Visker Ulbes Schoolmeester 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)
Vislaake Frans Benjamin , Kanonnier 6e Bataillon artillerie Nationale Militie * 1817 ( oud 21 jaar in 1838) te 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)
Visma W. 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)
Visma W. S. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar
1824 (3) dossier (45)
Viss Folkert Riuwts hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer het volgende document Lemmer, Onderwerp:
De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen 5 lijsten met verschillende opslagen en een reglement voor Vleesch
enz. jaar 1814 (13)
Visscher Tamerus Canter 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)
Visscher Wigle Annes---- Steenbeek Wicher Notaris te Heeg , een handgeschreven brief door hem ondertekend, Solliciteerd naar
de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes , in het dossier staat dat hij bekend staat als een
eerlijk en braaf persoon, wordt ook in genoemd Visscher Wigle Annes met een handgeschreven brief door hem ondertekend, jaar
1814 (4)
Visscher & zoon B.? wegens Vlaggen, Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene uitgaven in de
Gemeente Almenum over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5))
Visscher ….?,---- Nieveen Harm., te Lemmer maakt bekend en een geschreven en door hem getekende brief en een advertentie
dat hij met de stoomboot de “Willem III” een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee tusschen
Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te
Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….? te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?, en te Kampen Haan de
Zeger enz. ook wordt vermeld de vertrektijden jaar 1902 (5)
Visscher A. W. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Visscher Barend & zoon---- Andela Keimpe Jans Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris
Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af , verzogt door de bediende van Visscher Barend
& zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp;
Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende
op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester
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en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales,
Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig
waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg
aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum in het kort er
is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met
bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens allen arbeiders onder de dorpe
Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat
Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)
Visscher Barend & zoon------Andela Keimpe Jans Schipper van beroep en Reen Jan Jurris Schipper van beroep, tevens Visscher
Barend & zoon, Binkes C. secretaris van Wonseradeel., Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Berging van goederen van
een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. enz. jaar 1817 (23)
Visscher Canter T. voorheen commissaris van verpondinghet betreft de verponding voor Makkum over de jaren 1806-1807-18081809-1810 en 1811 enz. jaar 1813 (2)
Visscher Canter T. gewezen ontvanger der Verponding arr. Bolsward een document Nota en ilusidatien op de aanmerkingen van
zijne ex. De Gouveneur van Vriesland enz. gemaakt op de rekening van Makkum over 1814 enz. wordt ook in genoemd
Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes), toenmalige Schout en Eekma ….? Ontvanger en de opvolger van Visscher T. C. = Kingma….?
enz.jaar 1817 (15)
Visscher Claas Jongh 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)
Visscher de C. te Herkingen, 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)
Visscher de C. te Herkingen Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Visscher de O. te Herkingen 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)
Visscher F. Canter hij ondertekend als Ontvanger de Belastingen van Bolsward 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)
Visscher Folkert, 313 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)
Visscher H. W. C. A. betreft een aan hem uit te betalen ordonnantie van f. 100.- jaar 1815 (1)
Visscher H. W. C. A. ----Schernkes Gerritje Rommerts, zij is aangesteld als onderwijzeres op de vrouwenschool te Woudsend
verder genoemd Visscher H. W. C. A. de schooolopzichter enz. jaar 1823 (1)
Visscher Hendrik Helmisch † staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten
van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van
Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Visscher J. J. Beurtschipper te Steenwijk---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met
als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk naar
Sneek in werking is gebracht welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn en zijn de
ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 5)
Visscher J. S. Oldemarkt en Steenwijk Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek, jaar 1879
Visscher Jakob, 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)
Visscher Jan D. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te
Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent
voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de geldspeciën en
verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen
aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser
Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra
Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus
Policedienaar, enz. jaar 1822 (8)
Visscher Jochem Sipkes 57 Tietjerk 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)
Visscher Johannes Beurtschipper te Steenwijk verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief voor vergunning om
te mogen varen met zijn Petroleummotorschip genaamd “De Stad Steenwijk” 32 paardekracht, systeem van Rennes te Utrecht enz,
dat bij langdurige Oostenwind er voor de havens van Blokzijl en Kuinre te weinig water is om enz. enz., ook aanwezig een bewijs
van ontvangst van een aangetekende brief enz. jaar 1904 (7)
Visscher Johannes Geb. Brielle, laatst gewoond hebbende te Ommerschans. Fuselier 25-1-1837 Overleden te Koempoelang , (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Visscher Johannes Snip, 124 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
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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)
Visscher Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Visscher K. A. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Visscher Klaas Haitjes 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)
Visscher Piet 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)
Visscher S. J. Beurtschipper te Steenwijk---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met
als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk naar
Sneek in werking is gebracht welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn en zijn de
ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)
Visscher T. C. Ontvanger der Directe Belastingen te Bolsward en tevens Notaris aldaar Onderwerp: het gaat er om of de dubbele
functie wettelijk kan, ook genoemd Eyck van Wieger in leven ontvanger en de ontvangers Jongbloed te Langweer en Keuchenius te
Koudum waarvan bekend is dat die wel een vergunning hebben bekomen enz. jaar 1821 (2)
Visscher T. C. 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)
Visscher T. C. 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)
Visscher T. C.---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan
den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer
Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe
Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te
overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre,
Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)
Visscher T. C. 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)
Visscher T. C. te Bolsward Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren
en venstergeld jaar 1815 (2)
Visscher T. C. te Bolsward staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Visscher Tamerus Canter ontvanger der directe belastingen te Bolsward sedert 21 februari 1812 , oud 58 jaar * Neganapatnam op
de kust van Coromandel gehuwd met een nederlandse vrouw en heeft 3 kinderen en sedert 1770 in dit Rijk woonachtig en verder
nog meer gegevens Hij staat op een document der belastingen van Ambtenaren welke niet binnen het tegenwoordige grondgebied
van het rijk zijn geboren. Jaar 1821 (2)
Visscher Tamerus Canter te Bolsward, 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)
Visscher Tamerus Canter, 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)
Visscher Tamerus Canther---- Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een
request dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der
Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en dat
hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde dat haar
zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde ondertekende
brief van Bakker Oets Geerts, Hollander Karst Douwes beide bakkersknegt en Seldentuis Jacob Horlogeriemaker enz. tevens de
verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6)
Visscher Tammerus Canter hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Visscher Tammerus Canter jr. , een handgeschreven brief door hem ondertekend, commies ten kantore van zijn vader Visscher
Tammerus Canter sr. Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814
(1)
Visscher Thjijs Johannes 83 Eesumazijl 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)
Visscher Tieke E. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende
te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent
voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de geldspeciën en
verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen
aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser
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Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra
Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus
Policedienaar, enz. jaar 1822 (8)
Visscher Willem Putten Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1916 (1)
Visscher Wolter Synes ---- Donker J. R Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn
hij vermeld dat hij niet blij is met zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer welke door een zeer
onvriendelijk behandeling van den Ontvanger Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz. terwijl
zijn post is verleend aan Zeylstra Hylke S. een een Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon enz. enz. verder wordt
genoemd Douwes Lolke, Vlagsma Hendrik Gerrits , Visscher Wolter Synes (Potschipper) enz. jaar 1823 (dossier 9)
Visscherend Mozes A. voor onderwijs aan de Tamboers enz. 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)
Visscherij Sociëteit---- Davis….? Visscherij Sociëteit te Harlingen Directeur der Groenlandsen straat Divis Visscherij Sociëteit te
Harlingen betreft de uitrusting van de Schepen Willem de Eerste, Nederland en Spitsbergen enz. jaar 1827 (220)
Visscherman B. Fabes, 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)
Vissen S. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Visser C. W. in twee door hem ondertekende brieven vermeld hij dat de hem opgedragen post van Lt. Collonel bij het 2e battaillon
Landstorm arr. Sneek enz. en dat hij bang is dat zijn vorige brief niet is aangekomen enz. jaar 1815 (3)
Visser Fintje gehuwd met Koster Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Visser H. W. C. A. ---- Fortuin Jakob Hijltjes, hij wordt aangesteld tot onderwijzer te Stavoren een uitgebreid document, wordt
getekend door de schoolopziener Visser H. W. C. A. en de burgemeesters van Stavoren Haytema S. P. (Salling Pieters) en
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) jaar 1820 (3)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de wijzigingen in de Algemeene bepalingen voor de lagere school wezen van de Stad Stavoren en 100\leerlingen op de
dagschool en meerdere leerlingen op andere scholen enz. jaar 1815 (5)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland hij wordt vermeld in een document ondertekend door de
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de school vacature te Sandfirden
enz. jaar 1815 (1)
Visser J. P. te Groningen van beroep Schipper hij is bekeurd bij Proces Verbaal wegens ontduiking van het Ton en Bakengeld enz.
jaar 1841 (4)
Visser Jan Popkes Onderwerp; Achterstallige Turf Impost kantoor Dokkum enz. (2) jaar 1824
Visser Jan Popkes, Restant staten op de impost van Turf kantoor Dokkum, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2)
Visser Jan te Harlingen Kapitein op het Nederlandsch schip de Jonge Dirk geeft met eerbied te kennen dat zijn schip in de loop der
volgende week alhier zal worden beladen met Kaas en andere Accijns vrije goederen om met de meeste spoedigsten naar Schotland
te vertrekken en i.v.m. de evt. Storm en Vorst enz. jaar 1839 (3)
Visser Job Dirks, Koren Molenaar te Hollum te Ameland (vergunning) , jaar 1840
Visser Johannes Rotstergaast Veldwachter te Schoteland, jaar 1918 (2)
Visser Marten, 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)
Visser R. J.---- Hottinga van W. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zedert den jare 1806 in het
Stadsbestuur van de Stad Sloten in betrekking als lid van het Gemeente Bestuur enz. dat de Stad in de macht van de laatst
gefungeerde Maire Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en hij in zijn functie als 2e Burgemeester niet kan daarstellen het hetgeen als hij
volstrekt noodzakelijke Handhaving van Wet en Orde enz. enz. jaar 1814 (3)
Visser Siebe Pieters te Hollum hij verzoekt om bijstand wegens het verlies van zijn Vissersschuit enz. jaar 1820 (5)
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Visser & Mulder Dordrecht Eigenaar van de Maas
Visser & Zn Barend Harlingen met als onderwerp de lading van Schip de Goede Hoop en het Schip de Frederik Herman op de
banken van Ameland vergaan enz. 1821 (7)
Visser & Zn Barend Harlingen Boekhouders N.G.S.D.C Veel akten met ook na de jaren 1835 (veel)
Visser & Zn Barend Harlingen Schip de Vrieslands Welvaart, jaar 1824
Visser & Zn Barend Walvisvangst Schip de Dirkje Adama, jaar 1839
Visser & Zn Barend Walvisvangst Schip de Spitsbergen, jaar 1839
Visser & Zn. Barend te Harlingen met het Schip de Ellard jaar 1822
Visser & Zn. Barend te Harlingen, er bestaan geen bedenkingen tegen het afgeven door de strandvonder van kledingstukken op het
strand gevonden van het Schip de L’Ernest, jaar 1822 (1)
Visser & Zn. Barend Harlingen Zeehandelaars mewt het Schip de Zufriedenheid, jaar 1841
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Visser & Zn. Barend Kooplieden te Harlingen het betreft de 60 platen koper van het in het najaar van 1821 verongelukte Schip de
Commercion jaar 1822
Visser & Zn. Barend te Harlingen het betreft een vat Talk wat aan hen is afgegeven uit een gestrand schip, jaar 1822
Visser & Zn. Barend te Harlingen, staat vermeld op een document betreffende de rekeningen en verantwoordingen van diverse
schepen die vergaan zijn op het eiland Schiermonnikoog enz., jaar 1822 (2)
Visser & zonen Anne en Wigle Heeg Scheepseigenaar van het op de Engelsmansplaats gestrande schip tussen 13 en 14 Dec, 1823
de Cornelia, jaar 1824
Visser & zonen Schip de Kornelia, jaar 1824
Visser & zonen W & A Kooplieden in Paling (8)
Visser & zonen Wigle en Anne Heeg Scheepseigenaar van het op de Engelsmansplaats gestrande schip tussen 13 en 14 Dec, 1823
de Cornelia, jaar 1824
Visser & zoon B---- 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)
Visser & zoon B.en Stienstra S.----- Zeehandelaar te Harlingen onderwerp aanvoer van een scheepslading zout jaar 1824 (8)
Visser & Zoon Barend---- Borchward Joh. Kapitein gevoerd hebbende het Schip de Aurora die het ongeluk gehad heeft op de reis
van Memel naar Londen in den nacht van 3 op 4 januari j.l. op de buitengronden van Ameland te Stranden wordt vermeld in een
brief van Visser & Zoon Barend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1824 (5)
Visser & zoon Barend Harlingen Schip de Jonge Barend, jaar 1824
Visser & zoon Barend Harlingen Zeehandelaar Jonge Juffrouw Sara, jaar 1824
Visser & zoon Barend Harlingen Zeehandelaars het betreft het Schip de Jonge Juffrouw Sara, jaar 1824
Visser & zoon Barend Harlingen Zeehandelaars, jaar 1824
Visser & Zoon Barend reparatie aan de Brandspuiten 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)
Visser & Zoon Barend te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Wonseradeel vermeld wordt wat er
aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht te Surig en Makkum waarvan de Bergers zijn Klein Pieter
Andries en Roos Joh. Arends enz. jaar 1818 (3)
Visser & Zoon Barend te Harlingen van beroep Zeehandelaar, jaar 1824
Visser & Zoon Barend te Harlingen verzoeken eenen nieuwen Zeebrief voor het schip genaamd Harlingen gevoerd door Buisman
L. S. i.v.m. verandering van Kapitein en wel kapitein Meijer Jacob enz. jaar 1825 (2)
Visser & Zoon Barend, Kooplieden te Harlingen hebben te kennen gegeven dat alhier de 24e dezer door 2 schippers van het eiland
Terschelling met name Swart Tijmon Juurds en Schol Aldert enige goederen (genoemd) geborgen van het schip Jeane gevoerd door
Kapitein Harms Michail en onlangs bij Terschelling verongelukt enz. Jaar 1820 (5)
Visser & Zoon Barend, Kooplieden te Harlingen betreft enige goederen geborgen van het schip Jane gevoerd door Kapitein Harms
Michail en onlangs bij Terschelling verongelukt enz. Jaar 1820 (1)
Visser . K. Harlingen Kapitein op de Wilhelmina, jaar 1841
Visser ….? (Mevr.) te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel
in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (8)
Visser ….? de Weduwe te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Visser ….? hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer als 2e
Luitenant voor den 1e Comp. Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)
Visser ….? is beroepen tot Onderwijzer te Vollega Onderwerp: een onderzoek op zijn school naar de gebleken traagheid van hem
verder geneoemd: dat er boeken waren die niet op de boekenlijst stonden, en voor de zedelijkheid hoogdt schadelijk is enz. enz.
enz. door de schoolopziener Visser H. W. C. A. enz. jaar 1823 (5)
Visser ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen 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)
Visser ….?---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te
Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt
er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans
80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den
Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten opzigt van de gezondheid van
de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½ voet en breedte van 15
voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder
geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (10)
Visser ….?---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te
Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt
er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans
80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den
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Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten opzigt van de gezondheid van
de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½ voet en breedte van 15
voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder
geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13)
Visser ….? Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te
Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt
er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans
80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den
Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten opzigt van de gezondheid van
de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½ voet en breedte van 15
voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder
geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13)
Visser ….?---- Stastra J. Houder van een Stoomboot te Langweer maakt bekend in een door hem ondertekende brief en in een
advertentie dat hij ingaande 8 Maart 1909 in werking zal stellen een Stoombootdienst van Langweer-Sneek naar Harlingen met een
stoomboot voor 100 personen enz. met vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling en tarieven pasagiers en
goederen en stopt te Sneek bij het veerhuis van Meulen van der H. aan de Kleine Palen, te Oosterlittens bij het Koffiehuis Andela
….? te Winsum bij het Logement van Visser ….? Enz. jaar 1909 (6)
Visser ….? te Franeker 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)
Visser ….?---- Tibma J. A. Ontvanger te Sneek een klacht over hem en zijn 1e commies wegens onheuse en onaangename
behandeling van de Schout Visser W. te Heeg enz. jaar 1814 (3)
Visser ….?---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat hij daar
(Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten betaald
(bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost, Ottes
Douwe, Sluiterman van Wiersum ….?, Heuses? ….? De opziener, Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr., Lootsma ….? , Hauks
Reinder, Batjes (Beitjes? Jaay ) maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van ontvangen
enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig)enz. enz. jaar 1815
(14)
Visser ….?, Schoolmeester te Oosterzee. Onderwerp: Dat de vorige schoolmeester oorspronkelijk een veel geringer tractement
hadde gehad bij zijn benoeming enz. enz. en men zeer tevreden was over de schoolmeester Visser ….? En dat de man het
slachthofer was geworden van Fransche Conscriptie en welke hem een actief nummer ten deel is gevallen en zijn zwak Physiek
gestel niet toeliet enz. enz. jaar 1823 (3)
Visser A & W. & zoon te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser A. A. jr. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Visser A. de weduwe & Zoonen te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841
bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en
Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp: maakt bekent dat hij in werking zal
stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen o.a. een aankondiging van voormelde dienst met zijn schip wat ook in
een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de
plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? , te
Heeg bij Vries de ….?, te IJlst bij Piersma ….?, te Sneek bij de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan het
Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4)
Visser A. G. te Tzum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser A. G?. staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs)
Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser A. L. op de Nieuwe Zijllen onder Engwierum, Wordt vermeld op een staat van rekeningen wegens geleverde Koffie en
licht enz. aan de Nagtwacht van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)
Visser A. 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)
Visser A. N. , 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)
Visser A. P. te Tzum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Visser A. P. te Tzum, 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)
Visser A. P. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Visser A. P. te Tzum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser A. P. te Tzum, 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)
Visser A. S. ---- 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)
Visser A. S. de weduwe te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en
namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier
6
Visser A. S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Visser A. te Rinsumageest verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening om eervol ontslag als veldwachter, jaar
1916 (3)
Visser A. 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 18301840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Visser Aafke J. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Visser Aafke J. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Visser Aafke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Visser Aafke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Visser Aafke Pieters Moddergat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 341, Krantenartikelen betreffende de Ramp
met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Aafke, 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)
Visser Adriaan Azn. ---- Baan Cornelis wonen de te Sliedrecht aannemer van het bezinken van den kop aan de buitenzijde enz.
enz. te Ameland zijn borgen zijn Schram Jan te Sliedrecht en Visser Adriaan Azn., jaar 1817 (3)
Visser Afines, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Age Lieuwes staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders
restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Visser Age Pieters---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende
te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes
Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per
dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende
brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes als
waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,
Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is
vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te
brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem
ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun
Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers
overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen
Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in
de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict
geworden, er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….? Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te
Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en Fockema E. enz. jaar 1819 (39)
Visser Age. P. , 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)
Visser Albert Bruintjes 26 jaar wonende te Hollum, Hij heeft zig aangemeld om vrijwillig ter Zee onder Zijne Majesteit Prince van
Oranje te willen dienen enz. jaar 1814 (1)
Visser Albert Dirks voor gekeverde Levensmiddelen voor 12 zieke militairen, Wordt vermeld op een document van
verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Visser Albert Dirks, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk
Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel
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van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood
Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814
is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)
Visser Albert Geerits Schipper
Visser Albert Geerts Veenwouden Schipper, jaar 1838
Visser Albert Gerrits Veenwouden Schipper
Visser Albert Gerrits Veenwouden Schipper, jaar 1840
Visser Albert Idserts, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van
2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Visser Albert Martens , staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Visser Albert Pytters, 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)
Visser Albert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Visser Ale Hotzes 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)
Visser Ale Jans---- Jong de Klaas Sijbes en Visser Ale Jans ondertekenen een brief aan de Schout van de Gemeente Metslawier dat
Menzes Akke weduwe van Joekes Auke bij haar heeft inwonen haare zoon Aukes Joeke zijnde een jongeling van 18 jaren en die
wel in staat is om enz. en wij in kwaliteit van Armbezorgers zijne moeder een en andermaal hebben voorgesteld enz. jaar 1816 (3)
Visser Ale P. 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)
Visser Ameland Kapitein op de Johanna 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Visser Ameland Kapitein op de Vrede 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 1881 (2)
Visser Ameland Kapitein op de Vrede 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 1881 (2)
Visser Andries wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega 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)
Visser Ane (de Weduwe) Eigenaar Veer St. Anna Parochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van
Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar
1878 (3)
Visser Anna, 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)
Visser Anne * 12-02-1855 Tzum Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1916 (3)
Visser Anne Annes Heeg Beurtschipper, jaar 1839
Visser Anne Annes 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)
Visser Anne Annes Jr. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Visser Anne Annes Jz. , 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)
Visser Anne Annes te Heeg wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz. genaamd: Staat
der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende de Adm. Der Dir. Belastingen bij
missive d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)
Visser Anne Annes, Capitein, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm enz.,
jaar 1814 (2)
Visser Anne Digla de weduwe, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van
de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Visser Anne en Wigle wonende te Heeg het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen welke vermenen bij
de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2)
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Visser Anne Folkerts LeeuwardenPolitiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Visser Anne H. zonder 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)
Visser Anne Hotzes 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)
Visser Anne Hotzes, Poortier, Huis 115, 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)
Visser Anne Jacobs te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Visser Anne---- Mosselman Bienze en Visser Anne zig aan het bij missive bedoelde ophalen van puin langs de wallen van het
Dokkumerdiep hebben schuldig gemaakt aan het beschadigen van de oevers, van welke bevinding daar de politie bedienden
Douma IJpe Pieters Agent en Bergmans Jan Johannes Dienaar van de Politie een proces verbaal enz. jaar 1840 (8)
Visser Anne Oosterwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Visser Anne Rinsumageest Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Visser Anne Sijtzes, 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)
Visser Anne te Heeg , Reclame Klacht wegens een aanslag, jaar 1824 (2)
Visser Anne te Heerenveen een vergunning tot het maken van een uitweg van zijn perceel waarop hij een woning wil bouwen
kadastraal bekend onder nr. en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk) met
de situatie, enz. enz. jaar 1920 (10)
Visser Anne 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
Visser Anne te Oosterwolde, Brugwachter te Oosterwolde geb. 1889 Molkwerum zijn aanstelling als Veldwachter jaar 1920 (2)
Visser Anne te Rinsumageest en Haan de Hans te Dantumawoude en Ruiter Pieter te Driessum, alle Veldwachters de Gemeente
Dantumadeelverzoeken in een handgeschreven brief door alle 3 getekend om met ingang van 1 Januari 1914 hun salaris met
fl.100.= te verhogen i.p.v. fl. 50.= jaar 1913 en 1914 (11)
Visser Anne vrouw van Groot de Atse, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Visser Anne, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Anne,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Visser Antie Annes weduwe van Poppes Poppe Jans---- Aa van der Robide, Advokaat , schrijft en ondertekend een brief voor
Visser Antie Annes weduwe van Poppes Poppe Jans, in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs en nalatenschap en
Poppes Eelkis, Poppes Bauke en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader Poppes Poppe Jans o.a. een
Obligatie van 13 Mei 1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000 tegen
5 % rente enz. enz. jaar 1817 (3)
Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans, Koopman te Lemmer wonende schrijft en ondertekend een brief aan de
Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen dat zij van Lemsterland ten 1e een somma van vijftien honderd
carole guldens als reste van enz. enz. 2e een somma van eenduizend caroli guldens de 1e sedert 1811 en de 2e sedert 1809 enz.
ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij
schakeld de Provinciale deurwaarder Vries de Egb. in , er worden ook in genoemd Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en
Schaper Lykle Jans te Oudemirdum, Beijer J. C. ondertekend een document van de Deurwaarder enz. jaar 1817 (13)
Visser Antje P., 348 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)
Visser Arend Gosses te Hemelum, Beurt en Veerdienst van Hemelum naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Visser Arie Korsje 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)
Visser Arie staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling
H. U. Jaar 1817 (4)
Visser Ate Jans en Visser Auke Aukes beide wonende te Pasens hebben aangebracht aangespoelde goederen van het verbrijzelde
schip de Sollicitudine met als kapitein Akarich Steff op de stranden van Oostdongeradeel jaar 1819 (1)
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Visser Ate Jans---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te
Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent
voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de geldspeciën en
verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen
aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser
Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra
Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus
Policedienaar, enz. jaar 1822 (8)
Visser Ate Jans---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris Witteveen F.
ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en aangekomen in het huis
van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek aan een andere ruimte
de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook Visschersman verder
genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5
Visser Ate Jans---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen
door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is
gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was
gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19
gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna
Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris
lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten en ten huize van Jong de Freerk Sipkes
waaronder een bijbel met Gouden haken op de eene Haas d. A. en de andere anno 1726 zijnde deze goederen geborgen door
Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans
Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser
Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van
Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Visser Ate Jans Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel
heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de
Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te
Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein
Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Visser Ate, 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)
Visser Auke Aukes---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris
Witteveen F. ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en
aangekomen in het huis van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek
aan een andere ruimte de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook
Visschersman verder genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5
Visser Auke Aukes---- Visser Ate Jans en Visser Auke Aukes beide wonende te Pasens hebben aangebracht aangespoelde
goederen van het verbrijzelde schip de Sollicitudine met als kapitein Akarich Steff op de stranden van Oostdongeradeel jaar 1819
(1)
Visser Auke Binnes, 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)
Visser Auke Binnes, 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)
Visser Auke Corn. ----- Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel hij stelt op de rekening en verantwoording der Strandgoederen
van het Galjas Schip ’t Goed Fortuin, verder worden genoemd de contantengenoemd bij het lijk van mejuffrouw Seijffarth ….?
Hoekstra G. F. en Visser Auke Corn. ontvangen als bergers hun deel Jaar 1820 (7)
Visser Auke Cornelis---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan
boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip
zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar
zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth
Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een
inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten en ten huize van Jong de Freerk
Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken op de eene Haas d. A. en de andere anno 1726 zijnde deze goederen geborgen
door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens,
Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en
Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen
van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Visser Auke---- Dubblinga Ambrosius en Visser Auke beide Schippers wonende te Schiermonnikoog melden in een advertentie en
brief dat een geregelde dienst tussen Schiermonnikoog en Oostmahorn ingaande 30 Juni 1904 met vermelding in de advertentie
de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)
Visser Auke Hinnes 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)
Visser Auke Hinnes, 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)
Visser Auke Jans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting
1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt enz. jaar 1841 (5)
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Visser Auke Jans, Workum, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in
de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen,
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in
de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Visser Auke Kapitein op een Sleepboot, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden , jaar 1916
Visser Auke Kornelis Visser te Moddergat/Paesens, ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte
goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein
Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Visser Auke Willem , hij ontvangt een bronzen medaille voor een door hem betoonde edelmoedige daad enz. jaar 1841 (1)
Visser B. & zoon---- Potjewijd B. J. Kapitein van het verongelukte schip de Vrouwe Margaretha, staat vermeld op een Summiere
vermeld in de staat van de gemeente Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de
provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (8) dossier (+8)
Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Gesiena, 15-03-1841
Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena, 06-03-1840
Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena, 13-03-1838
Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena, 04-03-1840
Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena, 13-02-1839
Visser B. A. te Harlingen met het schip de Geziena, 17-01-1839
Visser B. A. te Harlingen Schipper op de Geziena, 14-12-1840

Visser B. A. te Heeg wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser B. A. wonende te Harlingen Kapitein op de Geziena, jaar 1838
Visser B. B. 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)
Visser B. E. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende
op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te
kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Visser B. En Zoon Schip de Jagarn, Jaar 1821
Visser B. en zoon Kooplieden, zij reclameren ongeveer honderd ponden Coffijbonen als behorende tot de lading van het gestrande
schip de Margaretha van Leverpool enz. jaar 1817 (1)
Visser B. 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)
Visser Baaend Wijebes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud
komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil
maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de
Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft
gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij
zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit
zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Visser Barend & zn. ---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., Greaves
W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te Amsterdam
per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen genoemd enz.
jaar 1822 (2)
Visser Barend & zn. ---- Waale Christiaan In leven Kapitein op het verongelukte schip de Mercurius, onderwerp aangespoelde
goederen wordt ook in genoemd Visser Barend & zn. te Harlingen , tevens een handgeschreven brief met handtekening van
Zunderdorp Cornelis Commisionaris op Texel , en Hoydaaff H. P. Opperstuurman van het in de storm van 13 op 14 oktober j.l. op
de gronden van Texel vergane schip de Mercuriusverongelukt jaar 1824 (9)
Visser Barend & Zn. Harlingen Schip de Hercules
Visser Barend & zn. Harlingen Schip de Louisa
Visser Barend & zn. te Harlingen er bestaan bij de Minister geen bedenkingen op de verstrekte authorisatie tot afgifte aan
voornoemde van een kist bevattende 12 overhemden komende uit het gestrand Smak Schip de Commercie, Jaar 12821
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Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft het schipo van Born Allan Kapitein op het te Schiermonnikoog gestrande schip de
Allert, ook Eilart, Albert het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (2)
Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Laarzen Christiaan gevoerd hebbende
het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e dezer maand en de lading
verkocht kan worden mits de Haver zodanig, tevens een door de Kapitein ondertekende brief (hij tekent als Christi Larsen) in
bijzijn van getuigen Laag van der Driewes, Nagtegaal Jan B. en Heeckeren van J. R. J. D. allen ondertekenen dit document enz. jaar
1822 (6)
Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Larsen Christiaan gevoerd hebbende
het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e dezer maand en de lading
verkocht en afgifte in Natura enz. ook wordt er in een document genoemd de gecommitterrden der Strandberging op Ameland
Bakker Symon W., Vries de Dirk .T, Bakker Hans Doekes, jaar 1822 (4)
Visser Barend & zn. te Harlingen---- Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg
naar Amsterdam en waarvan te Harlingen is aangebragt 21 karns en enige ton Talk, enz. jaar 1822 (4)
Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft aan spoelingen van een vat Talk gemerkt K.B.HH. nr. 268 afkomstig van het
verongelukte Schip de Vrouw Jantina door den heer Corver J. & Comp. te Amsterdam in de Haarlemsche Courant van de 15e dezer
en door Visser Barend & zn. in de Leeuwarder Courant enz. , jaar 1822 (7)
Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft de afgifte van vijf vaten Anchovis geborgen lading van het Schip de The Ark, jaar
1822 (1)
Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft een aan hen te Schiermonnikoog afgegeven Autorisatie op de strandvonder aldaar
betreffende de afgifte van geborgen goederen en tuigage van de gestrande Engelsche Brikschip The Susan met Kapitein Maijn
William enz. jaar 1822 (3)
Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft, Tjarks Tjark Foekes voerende het Schip de Twee Vrienden is op den 11e mei 1821 is
in het gezigt van Oostmahorn op het Brakzand vergaan, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der
strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op het eiland Schiermonnikoog hebben plaatsgehad
enz. jaar 1822 (4)
Visser Barend & zn. te Harlingen hij heeft autorisatie voor de Strandvonder van Ameland betreffende de lading van het gestrande
Schooner schip de Ark enz. jaar 1822 (3)
Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de
Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van
Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, aan de Gouverneur van Vriesland verder worden genoemd de Commies
Kamphuizen ….? , Heminga J. F., En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen
en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en
Jong de Abe Fongers alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven
uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz. en opgevischt en in bewaring gegeven bij
Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum jaar 1822 (8)
Visser Barend & zn. te Harlingen----Meijn (Maijn) William Kapitein van het op het te Schiermonnikoog gestrande Brikschip de
Susan op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam, het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar
1822 (1)
Visser Barend & zn.---- Walton Thomes Kapitein op het Engels Schoonerschip The Ark Schip is verongelukt op 06-12-1821 op
Ameland komende van Amsterdam met bestemming Londen een procuratie gelastigde door hem getekend, tevens een door hem
ondertekende brief dat hij de firma Barend Visser & zoon te Harlingen een volmacht geeft om zijn zaken te regelen jaar 1822 (6)
Visser Barend & zn. Walvisvangst met het schip Dirkje Adama, jaar 1839
Visser Barend & zn. Walvisvangst met het schip Spitsbergen, jaar 1839
Visser Barend & zoon wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het zuiver provenue van de verkoop van opgevischte of aangespoelde strandvonderij enz.
jaar 1824 (2)
Visser Barend & zoon , in een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij gemachtigd is het bij Zurich (Fr) gezonken
schip de Basen met Kapitein Nielson Jens, enz. enz. jaar 1817 (1)
Visser Barend & zoon als gelastigde van de eigenaren van het bij Ameland verongelukte schip Jane met als Kapitein Harms M. ,
betreft de lading geborgen op Ameland tegen betaling van de Berglonen, Strandregten en verdere kosten enz. jaar 1821 (2)
Visser Barend & zoon als gelastigde van de eigenaren van het bij Ameland verongelukte schip de Herstel & Weldaad met als
kapitein Meij v.d. J. S. betreft de lading geborgen op Ameland tegen betaling van de Berglonen, Strandregten en verdere kosten
enz. jaar 1821 (3)
Visser Barend & zoon als gelastigde van eene assurantie Sociëteit te Hamburg betreft aangespoelde goederen aangebracht door de
Visserslieden van Moddergat enz. jaar 1819 (1)
Visser Barend & zoon---- Andries Pieter van beroep Schelpvisser te Makkum komt voor op een document van de Grietman van
Wonseradeel betreffende Staat der strandingen, aanspoelingen en bergingen gedurende het jaar 1816 in zijn gemeente met
gevonden goederen vann het Engels Schip de Mary met als Kapitein Scott J. waarvan de heren Visser Barend & zoon niet willen
dat het als een strandvonds aangemerkt wordt aangezien de kapitein nog op het schip was, maar de bergers verklaren dat de
Kapitein niet meer op het schip was enz. enz. , jaar 1816 (2)
Visser Barend & zoon Baker James Cooper gevoerd hebbende het Brikschip The Three Johns beladen met steenkolen gekomen
van Sunderland naar Amsterdam en gestrand en verbrijzeld op rif van het het Pinkegat nevens het dorp Wierum enz. verder wordt
genoemd Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen, Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen en Rodenhuis Bouwe British
Consular agent enz. jaar 1819 (5)
Visser Barend & zoon---- 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)
Visser Barend & zoon---- Ballentine James Kapitein op het gestrande schip de Amethijst, vergaan op Ameland d.d. 19-05-1821,
komende van Hamburg met Ballast naar Sunderland gedestineerd, waarvan de Tuigajie geborgen is en onder de Strandvonder van
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genoemde eijland opgeslagen geworden is enz. Rodenhuis B. ondertekend als gelastigde dit document namens Visser Barend &
zoon (3) Jaar 1821
Visser Barend & zoon---- Borchward Johan Kapitein van het verongelukte schip de Aurora staat vermeld op een Summiere
vermeld in de staat van de gemeente Workum, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de
provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)
Visser Barend & Zoon---- Dik J. E.† Schipper op de Vrouw Jantina, het betreft de lading Talk uit dat vergane schip door Visser
Barend & Zoon met de volmagt van Corver & Co Jan verstrekt jaar 1822 (2)
Visser Barend & zoon Harlingen Reders, schip de Dirkje Adama, jaar 1841
Visser Barend & zoon Harlingen Reders, schip de Spitsbergen, jaar 1841
Visser Barend & zoon Harlingen Zeehandelaren, jaar 1840

Visser Barend & zoon---- Harmens Michail , Kapitein op het gestrande schip de Jeane (Jane) , wordt vermeld op een document
opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft
plaatsgevonden enz. ook genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen jaar 1821 (3) dossier (25)
771
Visser Barend & Zoon---- Harms M. Kapitein van het verongelukte schip de Jeane (Jane) het betreft de geborgen goederen
31-10-1820
aanwezig bij de Strandvonder en dat de Tuigagie zo weinig waard is dat de kosten om het naar Hamburg te zenden meer zijn enz.
dit document is opgesteld en ondertekend door Visser Barend & Zoon te Harlingen, Jaar 1820 (1)
1349
Visser Barend & zoon hij heeft volmacht voor de lading van---- Cherson S. W. M. Kapitein op het verongelukte schip The Ann met
27-12-1823
een lading Tabak komende van new Orleans met bestemming Amsterdam enz. jaar 1823 (3)
172 + 190
Visser Barend & Zoon---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van
15-02-1822
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis
Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz.
tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders
te Laaxum op de 29-12-1819 enz. , jaar 1822 (8)
254-7
Visser Barend & zoon huur van vlaggen in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van
10-03-1815
Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien
enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
259
Visser Barend & zoon is met een procuratie belast betrefende de belangen van het op Ameland gestrande Fransche schip de Les
01-04-1823
Six Amies gevoerd door wijlen Kapitein Rajot R. jaar 1823 (2)
439 + 452
Visser Barend & zoon---- Klein Pieter Andries en Attema Feite Piers van beroep Schelpvisschers hebben op 12 mei dezes jaar
27-05-1823
aangebragt te Makkum de navolgende strandvondsten (een lijst) welke goederen geborgen zijn uit het op de hoogte van Cornwerd
gestrande Noorsche Brikschip de Kaaren Bertha) (Karen Berthe), Kiolöe Hans A. Kapitein die met zijn Schip de Karen Berthe
gekomen van Amsterdam in Ballast bestemd naar Tonsberg heeft het ongeluk gehad dit schip in de nabijheid van Makkum af en
aan Surich te verliesen enz. ook genoemd Visser Barend & zoon die bij Notaris Wijma S. S. gepasseerde akte voor de goederen
enz.,enz. jaar 1823 (5)
01-03-1825
Visser Barend & zoon---- Klingsted Magnus Kapitein van het verongelukte schip de Planeten staat vermeld op een Summiere
18-A-4+5 +
vermeld in de staat van de gemeente Ameland van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de
18-8-A
provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (7) dossier (+8)
02-02-1825
Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gelastigde van Kapitein Larzen C. te vergunnen de verkoop van het op het
12-A
Amerlander strand zittende Galjas Schip Marianna ten behoeve van de eigenaren enz. enz. jar 1825 (5)
927
Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van Parker David van Leight voerende het Schip Albion doch
15-12-1819
thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de procuratie gepasseerd voor de Notaris
Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen en heeft ondergetekende Zekema Geert Burghts
Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig begevende bij de heer Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor
van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6)
168 + 176
Visser Barend & Zoon---- Maijn William Kapitein op het BrikschipThe Suzan, een coutie wegens het geborgene enz., jaar 1822
13-02-1822
(3)
222 + 313
Visser Barend & zoon---- Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog vervallen
04-03-1822
en alsnog zittende en zo verre dat de Tuigage enz. tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te
Harlingen in tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant bij Penzanie in England als capitein van
het Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe Britisch Consular Agent wonende te Harlingen en
verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6)
205
Visser Barend & zoon met als onderwerp de vergane schepen de Goede Hoop en de Fredriech Herman enz en ook genoemd de
25-03-1818
secretaris Schots ….? Die in 1781 enz. jaar 1818 (1)
195, 1-17
Visser Barend & zoon---- Mezenbroek Jan, Kapitein op het schip de Goede Hoop die op 21 augustus 1817 is vergaan en op den
21-03-1818
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 jaar 1818 (17)
965
Visser Barend & zoon op zijn request betreffende de geborgen goederen van het schip de Albion die zij willen ovenemen enz. maar
28-12-1819
de heer Knorre Gustaaf te Hamburg die zig als gelastigdenamens de eigenaar van de goederen enz. maar als de goederen maar zo
worden afgegeven en de bergers hun recht in Hamburg moeten halen loop je het risico dat de Visschers die schepen bergen sat de
vissersman van zijn regt beroofd wordt en hij dan de Menschen zouden laten verdrinken en de goederen zullen wegroven enz. aar
1819 (2)
792, 815, 824, Visser Barend & Zoon---- Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van
825, 859
Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en
04-11-1819
aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon,
maar er is een probleem ontstaan want volgens bij s’landes ord.t 4-B-8 Tit Art. 7 wordt gezegt “zoo lange een schip van den
Schipper niet verlaten wordt zal niemand het betreffende schip als verloren en verdronken goed mogen aantasten” enz. jaar 1819
(26)
870
Visser Barend & Zoon---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth
03-12-1819
naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de
Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is
een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk
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weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide
visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den
Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van
zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel
conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta
Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,
Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt
Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. , Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S.
Notaris jaar 1819 (25)
Visser Barend & zoon---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende
te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes
Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per
dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende
brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes als
waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,
Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is
vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te
brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem
ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun
Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers
overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen
Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in
de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict
geworden, er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….? Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te
Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en Fockema E. enz. jaar 1819 (
Visser Barend & zoon---- Rodenhuis Pieter Lid van de Staten van Vriesland en sedert 1814 Kapitein van de tweede Compagnie
Schutters te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld en hij
opnieuw is benoemd in deze functie maar dat hij dit moet afwijzen gezien zijn vele bezigheden daar hij alleen zijnde Compagnons
bestuurd en drijft zijn overal bekend onder de naam van Barend Visser & Zoon en verzoekt dan ook zijn ontslag deze brief is mede
ondertekend door Jagt v.d. J. enz. jaar 1816 (3)
Visser Barend & zoon---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd naar
Cadiz verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)
Visser Barend & zoon---- Skeen J. Kapitein van het verongelukte schip de The Skeen, staat vermeld op een Summiere vermeld in
de staat van de gemeente Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie
Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (6) dossier (11)
Visser Barend & zoon---- Sundman Johann E. Kapitein op het Pinkschip de Jagarn verongelukt in de maand september 1820 met
een lading Teer en Houtwaren van Christinestad naar Amsterdam, betreft de Rekening en verantwoording der goederen die
geborgen zijn hij staat in het overlijdensregister als Johan Erik Sundman, overleden 27 september 1820, 40 jaar Kapitein ;
afkomstig uit Christina Finland Aangiftedatum 1 oktober 1820, blad nr. 9 te Ameland , ook een document getekend door Rodenhuis
B. , namens de firma Visser Barend & zoon te Harlingen Jaar 1821 (7)
Visser Barend & zoon te Harlingen Onderwerp; 200 stuks uit zee geviste Edammer kaasjes enz. enz. jaar 1817 (1)
Visser Barend & Zoon te Harlingen ---- Walton T. Kapitein op het Engels Schoonerschip The Ark Schip is verongelukt op 06-121821 op Ameland komende van Amsterdam met bestemming Londen de firma Barend Visser & zoon te Harlingen heeft van de
Heeren Gleim & zoonen een volmacht gekregen om de zaken van de lading te regelen jaar 1822 (3)
Visser Barend & zoon te Harlingen , Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen
aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde
van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de geborgen goederen van de lading van het Schip de Herstel & Weldaad met als
Kapitein Mei van der Jan , Jaar 1820 (2)
Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de geborgen goederen van de lading van het Schip de Herstel & Weldaad met als
Kapitein Mei van der Jan onderwerp: 15 vaten Meekrap geborgen uit voorgaand schip , Jaar 1820 (1)
Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de Goede Hoop en Frederik Herman twee schepen die zijn vergaan bij Ameland in
augustus 1817 met als onderwerp de afhandeling van de geborgen lading met de kosten enz. jaar 1821 (1)
Visser Barend & Zoon te Harlingen en Laag van der Drieuwes K. & Co. wonende op het Eyland Ameland Onderwerp
Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar
Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar
Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam , de
goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden door de strandvonder
Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (3)
Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het schip de Margaretha met
Roberts William als Schipper onderweg van Leverpool naar Bremen en wel tussen de eilanden Vlieland en Terschelling met een
lading rum en koffie is vergaan op 29-08-1817 in de Engelsche Hoek zijnde tussen het IJzergat en den bank de Noordsvaarder dat
de geborgen goederen te Makkum enz. maar dat ook daar het gezonken schip van Kapitein Brooks T. geene koffie is geladen enz.
jaar 1817 (5)
Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het Kofschip de Goede Hoop
met als kapitein Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de gronden van Ameland gestrand enz.
betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes en Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te
Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd, Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris en Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de
Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J. jaar 1817 (7)
Visser Barend & zoon te Harlingen met als onderwerp de verkoop van het Wrak van het te Surig vergane schip de Basen enz. jaar
1817 (2)
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Visser Barend & zoon te Harlingen q.q. betreft; Cooper Baker James Engeland Kapitein op het Brikschip de Tree Johns vergaan op
4 september 1819 op het Rif van het Pinkegat onderweg van Sunderland naar Amsterdam tevens vermeld de geborgen goederen die
later zijn verkocht enz., Jaar 1820 (1)
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)
Visser Barend & zoon---- Vramar J. C. Kapitein van het verongelukte schip de Louisa Augusta staat vermeld op een Summiere
vermeld in de staat van de gemeente Ameland van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de
provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (7) dossier (+8)
Visser Barend & zoon---- Waa(les?) Christ. Kapitein van het verongelukte schip de Aroncunius?, staat vermeld op een Summiere
vermeld in de staat van de gemeente Harlingen, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de
provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)
Visser Barend & zoon Walvisvangst Schip de Spitsbergen
Visser Barend & zoon---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de
Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de
Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen
te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de
geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht
kwamen een orkaan gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein
Woodard John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4)
Visser Barend & Zoon, in het vergane schip de Catharina Margaretha op reis van Hamburg naar Amsterdam gevoerd geweest door
de Schipper Breekwold Jurjen bij het iland Ameland enz. en dat in de lading bevonden een aantal kisten met Linnen enz. jaar 1825
(5)
Visser Barend & zoon, wij ondergetekende Rodenhuis Ype, Rodenhuis Jetze Kooplieden te Harlingen en eerstgenoemde verklaren
dat enz. enz. betreft het gestrande schip Basen, gestrand bij Zurich gevoerd door Kapitein Nielssen Jens jaar 1817 enz. jaar 1817 (5)
Visser Barend & zoon, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten
laste van de Gemeene Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Visser Barend & Zoon, Zeehandelaars te Harlingen een verzoekschrift; dat voor eenige dagen in het Hannoversche schip
Speculation met als Kapitein Schmidt E. A. bestemd van Antwerpen naar Bremen waaraan in het verzoekschrift de reden is alhier
met enige lek is binnengelopen verder ook aanwezig een lijst met de totale lading van het schip verder blijkt een gedeeltelijke
lading beschadigd te zijn zoals de suiker enz. jaar 1840 (8)
Visser Barend & zoon----Bootsmann J. A. Schipper op de Commercion gestrand op Schiermonnikoog op reis van Hamburg naar
Antwerpen betreft een reclame van Visser Barend & zoon over de geborgen goederen zoals 102 schijven Koper en 18 vaten
Kopermunt tegen betaling der berglonene en onkosten enz., jaar 1822 (3)
Visser Barend & Zoonen----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp
de geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door
assurantie is gedekt en een ondertekende brief van Suverkrop J. D. uit Londen dat de assuradeur Buck John de verzekerde som
heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen ,
verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris te
Harlingen Jaar 1820 (9)
Visser Barend en Zoon---- Bootsman J. A. Kapitein op de Commercion afgeladen te hamburg met bestemming Antwerpen geladen
met o.a. 60 platen Koper, enz. jaar 1822 (1)
Visser Barend en Zoon---- Dik J. E. Kapitein op het verongelukte Smakschip de Vrouw Janstina, komende van St. Petersburg met
bestemming Amsterdam en geladen met Talk enz. ook genoemd Visser Barend en Zoon, jaar 1822 (1)
Visser Barend en zoon Kooplieden als gemagtigde van Vink en Comp. ten aanzien van het schip de Frederik Herman geborgen
lading op Ameland enz. jaar 1817 (1)
Visser Barend en Zoon Kooplieden te Harlingen als Gelastigde van Corver Jan Cargadoor te Amsterdam Procuratie hebbende van
Hipperus Jantje Francius Wed. van de Scheepskapitein Jan Egberts Dik te Nieuwe Pekela er zijn aangebracht twee Raas van het
schip door Tulp Jacob Jans & Co. van Vollendam enz. jaar 1822 (2)
Visser Barend en Zoon Kooplieden te Harlingen als gelastigde van de Kapitein Larsten C. hunne bezwaren hebben voorgedragen
ter zake de bedenkingen tegen het verleenene en verkoopen van het op de Amelander gronden vastzittende Galjas Schip de
Marianne enz. jaar 1822 (3)
Visser Barend en zoon---- Rodenhuis P. betreft de verkoping van de uit de zee geviste en verkochte Tabak aangebracht door
voornoemde en negoteerende aan de firma Visser Barend en zoon te Harlingen enz. jaar 1820 (1)
Visser Barend en Zoon te Harlingen als gelastigde van de Capitein Larsen C. het betreft een request houdende verzoek om zo
spoedig mogelijk te mogen verkopen de goederen van het op de gronden van Ameland vervallen schip de Marianne (geladen met
Haver) onderweg van Koningsbergen naar Londen enz. jaar 1822 (11)
Visser Barend en Zoon te Harlingen---- Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina wordt vermeld in een document Staat van
Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Barradeel hebben plaatsgehad met vermelding van de
geborgen goederen, jaar 1823 (4)
Visser Barend en zoon te Harlingen heeft een autorisatie tot afgifte van enig Touwwerk en Tuigagie afkomstig van het op de 12e
mei laatstleden bij Surich verongelukte schip Karen Bertha met als Kapitein Kiolöe Hans enz. jaar 1823 (2)
Visser Barend en zoon te Harlingen----Sundman Joh. Erich †, het Pinkschip de Jagarn gevoerd geweest door de wijlen kapitein
Sundman Joh. Erich †, vergaan op Ameland varende van Christinestad op Amsterdam geladen met Teer en Houtwaren en de
geborgen goederen zijn aangebracht op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland als aan de Vriesche kust onder Oost en
Westdongeradeel verder wordt genoemd eene procuratie van de Heeren Laurin & Co. te Amsterdam en eene van Broms en Ebeling
te Amsterdam idem van de stuurman Clijs Joh. H. enz. jaar 1820 (3)
Visser Barend en Zoon---- Walton Th. Kapitein op het Schip de The Ark op Ameland gestrand over welke lading wij=Visser
Barend en Zoon meermalen de vrijheid hebben genomen over de geborgen 5 vaten Anchovis BB 1/5 enz., jaar 1822 (1)
Visser Barend Harlingen Schipper op de Hoffnung
Visser Barend Harlingen Zeehandelaar, jaar 1840

8045

8094
8120

9185
6830

449/8
249/4047
09-05-1837
177,591/21
18-06-1838
174 -bijl
1078/11
31-10-1838
1612
05-12-1917
18-A blz. 4
21-01-1824

9182

605
05-04-1916

6393

163 + 205
07-03-1815

6418

248-A
14e blz.
Nom. Staat
02-06-1817
264
06-02-1915

9180

6088

1060
10-11-1822

6628

825 blz. 3>
23-05-1814

6840

36-A
blz. 28
22-04-1824

6677

316
22-07-1818

6262

978-3
13-10-1815

6273

803-2
17-09-1816
191-13
06-03-1814

6243

6385
8047
6643

6843

143
06-07-1814
260/4839
02-06-1837
753, 1e
blz. kolom
11-09-1815
30-C
gehuwden D
21-05-1824

6424

609
10-12-1817

6418

255-BB
01-06-1817

6013

448, 54/55
17-07-1816

Visser Barend Harlingen Zeehandelaar, Schip de Spitsbergen, jaar 1837

Visser Barend Schipper op de Spitsbergen (Walvisvangst) , jaar 1838
Visser Barend Zeehandelaar, jaar 1838

Visser Bart, 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)
Visser Bartle Jakobs te Exmorra 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)
Visser Bauke A. gehuwd met Fischer von Benzon Margaretha Bathilde, 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)
Visser Bauke Annes 1e Luitenant van de 3e Comp. wonende te Heeg verzoekt vanwege de afstand te mogen worden ontslagen enz.
en in zijn plaats te benoemen Ekema Uiltje Uiltjes thans Sergeant Majoor bij gemelde 3e Compagnie dit document is ondertekend
door de Luitenant Colonel van het 2e Bataillon Landstorm Arr. Sneek Bakker Jan M. enz. jaar 1815 (3)
Visser Bauke Annes te Heeg wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Visser Bauke gehuwd met Ficher Benzon Margaretha . 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)
Visser Bauke P. ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen
van Workum en beslag gelegd op een huisstede no. 8 ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes
Cornelis en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd als belendend
Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings en Valk Jantien J. (de weduwe) en
Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis, enz. enz. jaar 1822 (4)
Visser Bauke 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)
Visser Bauke T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Baukjen Baukes, Boerin, Huis 56, 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)
Visser Beenze 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)
Visser Beerend Egberts 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)
Visser Bender J. A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Visser Bender Johan Adam 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)
Visser Benedictus Kapitein op de Geziena, jaar 1837
Visser Berend Egberts 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)
Visser Berend, 500 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)
Visser Bernardus 10 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)
Visser Bernardus 152 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)
Visser Bernardus hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
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Visser Bienze 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)
Visser Bote Sipkes Moddergat Visser Rechtsvermoeden Staats Courant Overlijden No. 356, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Bouka Annes 512 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)
Visser Bouke gehuwd met Ficher Benzon Von Margaretha, 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)
Visser Bouke gehuwd met Ficher von Benzon Margarethe Bothilde , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Visser Bouke H. Visscher 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)
Visser Broer, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser C. H. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een
brief met 39 handtekeningen van Schippers , jaar 1841 (8)
Visser C. J. 486 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)
Visser C. J.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Visser C. J. 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)
Visser C. te Herkingen 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)
Visser C. te Herkingen, 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
Visser C. vrouw van Klumpers Rudolf Johannes, komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (4)
Visser C. W. Luitenant Collonel Commanderende het 2 e Battaillon Landstorm Arrondissement van Sneek ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn dringend verzoek tot aanstelling van een Luitenant Collonel en dat Visser Jan Annes en
Tromp Age Hijlkes bereid zijn deze functie op zich te nemen enz. jaar 1815 (2)
Visser C. W. Luitenant Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm in het voormalig Arr. Sneek ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Ekema Uiltje Uiltjes die is voorgedragen als enz. jaar
1815 (1)
Visser Christiaan Frederik , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1861 (2)
Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1864 (2)
Visser Clara vrouw van Hartog den G. J. , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar
1917 (4)
Visser Coenraad staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Visser Cornelis 210 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen
vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in
het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben
begeven enz. jaar 1817 (5)
Visser Cornelis Gerrits staat vermeld in een door de Grietman van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij * is in den Jare 1796 en dat hij aan de ligtingen 1814 tot en met 1817 geen deel heeft genomen omdat hij in
december 1813 vrijwillig in de Nederlandsche dienst is gekomen enz. jaar 1824 (3)
Visser Cornelis H. te Ameland Schipper, jaar 1841
Visser Cornelis J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Visser Cornelis 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 295
Visser Cornelis Jans---- Dijk van L. G. (Lammert Geerts) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij zal gelasten Visser Sjouke Simons op marsch te begeven maar dat zodanige naam niet nog
perzoon hier niet bekend is maar in onze alphbetische lijst komt wel voor Visser Cornelis Jans, Visser Jan Cornelis en Visser Sjoerd
Gatzes enz. jaar 1815 (1)
Visser Cornelis Jans Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De
Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met
verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is
en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Visser Cornelis Jans---- Oosterhuis Jacob Eeltje plaatsvervanger voor Visser Cornelis Jans wordt vermeld op een Nominative Staat
van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog
niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Visser Cornelis Schiermonnikoog Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Visser Cornelis T. Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824
Visser Cornelis Tjeen * 23-10-1794 z.v. Visser Tjeerd Cornelis en Rijkets Reijntje 28 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser Cornelis Wigles 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)
Visser Cornelis Wigles is benoemd tot Lt. Colonel van het 2e Bataillon Landstorm aan de mannen der Landstorm uitmakende
voorschreven enz. jaar 1815 (1)
Visser Cornelis Wigles 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)
Visser Cornelis Wigles thans Majoor wordt. voorgedragen tot de functie van Lt. Colonel van het 2e Bat. der Landstorm en Visser
Jan Annes thans Adjudant tot de functie van Majoor en tot Adjudant de Heer Tromp Age Hylkes wonende te Woudsend door de Lt.
Colonel van de Landstorm te Sneek de heer Bakker Jan M. die de brief ondertekend enz. jaar 1815 (1)
Visser Cornelis Ykes, 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)
Visser Cornelis, Komt voor op een document (blz.3) 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)
Visser Cornelis, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Visser Cornelis, 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)
Visser Cornelis, 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)
Visser Cornelis, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar 1864
(2)
Visser Cornelis, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1865
(2)
Visser Corstiaan staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren
en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer
Sterling H. U. Jaar 1817 (4)
Visser D Veldwachter te Oldeboorn, jaar 1916 (3)
Visser D. D. Kapitein is met zijn schip de Hillegonda vanuit Dokkum in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 2 mei naar
Noorwegen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
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Visser D. D. Schip de Hillegonda Maria, jaar 1837
Visser D. D. schipper en Mellema J. T? Stuurman op de Twee Gezusters, een handgeschreven brief met de handtekening van
beide, onderwerp een onaangename ontmoeting op de Engelsmansplaat enz. jaar 1824 (2)
Visser D. D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1837, jaar 1837
Visser D. D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837
Visser D. D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837
Visser D. E. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Visser D. F. 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)
Visser D. G. , Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire Sakes te Akkrum en Reen Y. Y. leeraar te
Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz. tevens een verklaring van de kerkraad der doopsgezinden van Gorredijk en
Lippenhuizen met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O. F. Jans van den ??orf?, Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D.
S. jaar 1817 (3)
Visser D. P.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Visser D. Schiermonnikoog Kapitein op de Jacobus Anthonie komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)
Visser D. Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog en Schiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Visser D. Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Visser D. T. te Schiermonnikoog Agent voor Schiermonnikoog Oostmahorn, De N. V. Amsterdamsche Motordienst, Directeur
Boer de A.J. gevestigd te Amsterdam delen o.a. in een advertentie mede dat vanaf 1 Maart een geregelde personendienst
tweemaal daags tussen Schiermonnikoog en Oostmahorn openen, ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden enz. en een
door hem getekende brief jaar 1903 (3)
Visser D. 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)
Visser Daniel Elias, verzoekt in een door hem ondertekende brief als splitter van de loten van de Koninklijke Nederlandsche
Loterijen voor de eerstvolgende loterijen enz. jaar 1824 (4)
Visser David Elias, 868 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)
Visser David Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 234
Visser David, 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)
Visser de C. Predikant te Herkingen 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)
Visser de C. te Herkingen, 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
Visser de C. te Herkingen, 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
Visser de C. te Herkingen, 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)
Visser de Douwe D. Schip de Twee Gezusters, jaar 1838
Visser de Hendrik, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6709

36 deel 2
blz. 2
16-01-1822

6840

36-A
blz. 43
22-04-1824

6080

283
20-03-1822

8386

949/25
20-09-1841

8375

708-5_26a
20-07-1841

8380

833-2
24-08-1841
Oostdongeradeel
949/26
20-09-1841

8386

8280

526-1, 26,2
22-05-1840

8280

526-1, 6
22-05-1840

8285

615-2, 13-2
19-06-1840

8375

708-5_26d
20-07-1841

8380

833-2
24-08-1841
Oostdongeradeel
949/26
20-09-1841

8386

8280

526-1, 6
22-05-1840

6840

36-A
blz. 36
22-04-1824

6838

7-A bijlage 2
Vrouwen
Huis Justitie
26-03-1824
7-A bijlage 1
Vrouwen
Huis Arrest
26-03-1824

6838

6838

7-A bijlage 1
Vrouwen
Crimineel
26-03-1824

6838

7-A bijlage 1
Vrouwen
Huis Justitie
26-03-1824

Visser de J. te Herkingen, 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)
Visser de Klaas J. Visscher 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)
Visser de W. P. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van
Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun
kinderen dan ook naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)
Visser de weduwe J. F. , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Visser de weduwe te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Visser de weduwe te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Visser de weduwe te Anjum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Visser de weduwe te Anjum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser de weduwe te Franeker als afzender 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)
Visser de weduwe te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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 (7)
Visser de weduwe te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Visser de weduwe te Paesens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Visser de weduwe te Paesens, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Visser de weduwe te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser de Wigle J. Schipper 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)
Visser Dieuke A., 52 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)
Visser Dieuwke A., 202 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)
Visser Dieuwke A., 261 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)
Visser Dieuwke A., 307 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier
met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
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Visser Dirk , 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 1888 (2)
Visser Dirk 29 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)
Visser Dirk 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)
Visser Dirk And. 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 315
Visser Dirk Andries 433 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)
Visser Dirk D. Dockumer Nieuwezijlen Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1840
Visser Dirk D. Dockumer Nieuwezijlen Schipper op de Hillegonda, jaar 1840
Visser Dirk D. Schipper ondertekend een geschreven brief datb hij voerende op het Nedl. Smakschip de Hillegonda Maria dat hij
met een lading Houtwaren bestaande uit Klaphout en enz. jaar 1841 (3)
Visser Dirk 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)
Visser Dirk H. , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Visser Dirk Joukes het betreft zijn reclame wegens de personeele belasting 1839/40 houdende het verzoek dat hem ontlasting moge
worden verleend wegens eene aanslag voor eene vrouwelijke werkbode enz. jaar jaar 1839 (18)
Visser Dirk Pieters te wonende huis no. 149 te Koudum, betreft belastingen en een deurwaarder Quare Rein Jeremias die hem
aanspoort te betalen, jaar 1824 (4)
Visser Dirk Pieters, 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)
Visser Dirk te Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale
Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling welke op
den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Visser Dirk te Oenkerk, 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)
Visser Dirk Tijmen, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Visser Dirk Tijmen, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Visser Dirk Tijmen, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1870 (2)
Visser Dirk Tijmens, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1870 (2)
Visser Dirk Tijmens, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
Visser Dirk Tijmens, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Visser Dirk Tijmens, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Visser Dirk Tijmens, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Visser Dirk Tijmens, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1872 (2)
Visser Dirk Tjeerds Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) op reis naar Havana 14 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in
een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser Dirk Tjeerds Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) thans te Amsterdam 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in
een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende
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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)
Visser Dirk Veldwachter der gemeente Utingeradeel Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. , maar hij mag voor 1 jaar de functie van congierge bekleeden enz. jaar
1915 (2)
Visser Dirk Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. , in een door hem geschreven en ondertekende brief verzoekt hij aan de
Heer Commissaris van Friesland ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als plaatselijke Deurwaarder enz. jaar 1920 (4)
Visser Dirk Veldwachter Oldeboorn Met Signalement, jaar 1916
Visser Dirk, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1862 (2)
Visser Dirk, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1864 (2)
Visser Dirk, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1865 (2)
Visser Dirk, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1865 (2)
Visser Dirk, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1866 (2)
Visser Dirk, 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)
Visser Dirk, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Dirk, Veldwachter der Gemeente Tietjerksteradeel te Oenkerk Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. , maar hij mag voor 1 jaar de functie van congierge bekleeden te
Oldeboorn enz. tevens een staat van aanbeveling ter benoeming van een Veldwachter in de Gemeente Utingerdeel Friesland ,
waarin o.a. staat dat hij 35 jaar oud is, jaar 1914 (3) dossier (8)
Visser Doede, Kolenmeter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Visser Dokkum Kapitein op de Gerrit Willem komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1838
Visser Douwe Dockum Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1839
Visser Douwe Haitzes te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum op Workum, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8).
Visser Douwe Haitzes te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum op Hindelopen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8).
Visser Douwe---- Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter Hendriks Landbouwer in
de Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Delen mede dat de schroefstoomboot de “Fortuna”
door publieke verkoop is overgedragen aan Visser Douwe , Schipper te Dragten die als Ondernemer van eener Stoombootdienst
met zijn schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande 1 April 1904 van
Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een advertentie en een
aanplakbiljet waarin vermeld de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (5)
Visser Douwe D. Kapitein op de Twee Gezusters---- Onnes Aarjen Jans Stuurman op het Nederlandsche Smakschip de Twee
Gezusters dat hij bij afwezigheid van de Kapitein Visser Douwe D. met een lading Houtwaren op de Engelsmansplaat enz. jaar
1839 (3)
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1838
Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1838
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Visser Douwe D. Schipper 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)
Visser Douwe Dirks Schipper op de Twee Gezusters, Onderwerp Uitklaring van zijn schip, Bakengeld enz. jaar 1824 (6)
Visser Douwe Douwes (er staat bij, eigenlijk Meer v.d. Joh. Pieter) 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)
Visser Douwe Drachten Schipper op de Fortuna, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Visser Douwe Durks---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening)
van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun
kinderen dan ook naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)
Visser Douwe Durks Schip de Twee Gezusters, jaar 1839
Visser Douwe Durks Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1839
Visser Douwe Durks Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1839
Visser Douwe Durks van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Visser Douwe Jans staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde
droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt
verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Visser Douwe naar Buenos Aires, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Visser Douwe naar Java, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Visser Douwe naar Luvant? , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Visser Douwe naar New York, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Visser Douwe naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Visser Douwe Tjeerds * 05-12-1797 z.v. Visser Tjeerd Dirks (moeder niet vermeld) 3 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Visser Douwe, 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)
Visser Douwe, 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)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9183
9184
9725

9183
9180
8056
8011
8016
8286
8049
8088
8382
8203
8212
8294
8299
8183
8099
8189
8374
8195
8199

8345

1731
05-12-1916
839
03-07-1917
Deel I
Blz. 42
00-00-1870
922
06-06-1916
420
05-03-1915
286/8772
09-10-1837
805
09-08-1837
909, 286
07-09-1837
650/29, 268
29-06-1840
286/5835
05-07-1837
465/27, 286
11-05-1838
857/22
30-08-1841
815/16, 286
09-08-1839
994/5, 222
27-09-1839
796/16, 286
10-08-1840
892/27, 286
07-09-1840
427/19, 286
23-04-1839
286, 679/20
11-07-1838
538/16, 286
25-05-1839
707/12
19-07-1841
661/20, 286
28-06-1839
729/5, 290
Bladz. 26-v
17-07-1839
79-33
25-01-1841

6840

36-A
blz. 17
22-04-1824

6645

896
08-11-1815

6830

9-A
21-01-1824
28-A
02-09-1824
584
02-12-1817

6853
6424

6424

584
02-12-1817

4635

E-1, 50
14-12-1916

Visser Douwe, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Visser Douwe, 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)
Visser Douwe, 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)
Visser Douwe,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Visser Dupke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Visser Dura Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1837
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1840
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1837
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1838
Visser Durk Schipper op de Hillegonda een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (1)
Visser Durk D. Dockum Schipper op de Hillegonda, jaar 1839
Visser Durk D. Engelsmansplaats Schipper op de Hillegonda Maria
Visser Durk D. Engelsmansplaats Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1840
Visser Durk D. Engelsmansplaats Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1840
Visser Durk D. Schip de Hillegonda Maria, jaar 1839
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1838
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1839
Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1841 (1)
Visser Durk Douwes Dokkumernieuwzijl Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1839
Visser Durk J. te Scharnegoutum 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)
Visser Durk Jans, Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 13-03-1818 Grietenij Tietjerksteradeel, 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)
Visser Durk Tapper van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins 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)
Visser E. D. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar
1815 (4)
Visser E. G. te Dockum omdat hij ddelijk ziek is en heeft zijn fabriek, terwijl hij geen knegt of opvolger had moeten laten stilstaan
en er wordt een afschrijving gedaan op de rekening van Branders enz. ondertekend door Loon van F. N. Griffier enz. jaar 1824 (7)
Visser E. Goslings Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824 (4)
Visser E. H. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Visser E. L. 27 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a
Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Visser E. Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de
verkoop van strandvonden, jaar 1916
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Visser E. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Visser E. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Visser E.G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel
in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Visser E?. 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)
Visser Eelke W?. vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien
wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)
Visser Eelke Wabes 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)
Visser Eelo Jacobus, Bodenhauzen Johan Wilhelm en Weeretsma IJpe, maken bekend in een kranten advertentie dat zij een
Trekschuitdienst zal varen van Leeuwarden naar Sneek ingericht voor 110 plaatsen wat zij ook in advertentie in de Leeuwarder
Courant aangekondigd hebben (1stuks in dossier aanwezig) tevens een folder aanwezig met deze aankondiging enz. enz. jaar
1897 (4)
Visser Eeltje Eeljes Schiermonnikoog Matroos op de Welvaart, jaar 1838

Visser Eeltje Jacobs op Schiermonnikoog Schipper , jaar 1838
Visser Eeltje Kapitein op de Vrouw Maaike, jaar 1837
Visser Eeuwe A.---- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Visser Eeuwe A. en Telpstra Jan Hendriks dat door de Militiraad raad
beide aan het depot geleverd zijn maar dat enz. jaar 1815 (2)
Visser Eeuwe Aukes 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Visser Egbertus te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door
de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Visser Einte Johannes ----- Koning Klaas, bijgenaamd Bam geb. Fewerd en Visser Einte Johannes geb. Tietjerk, zij hebben
verzuimd zig aan te geven voor de Nationale Militie jaar 1824 (4)
Visser Elias * 01-05-1830 Stavoren zoon van Visser Pieter Douwes Maijke Gjalts het betreft de Militie en een geboorte extract
enz. jaar 1841 (4)
Visser Elias * 7-10-1822 Stavoren zoon van Visser Pieter Douwes Maijke Gjalts het betreft de Militie en een geboorte extract enz.
jaar 1841 (4)
Visser Elias Roelofs en Gerritsma Sybren Gerrits Schippers van beroep verzoeken om vrijstelling enz. jaar 1824 (2)
Visser Elisabeth Cornelis Moddergat Weduwe Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 356, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Elke Jacob 43 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)
Visser Eltje Jacobs gehuwd met Trijntje R. Fenninga Schipper wonend Te Schiermonnikoog, jaar 1837
Visser Eltje Kapitein op de Vrouw Maaike, jaar 1838
Visser en Zonen een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van
der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg enz. verder genoemd Wachter en Zoonen, Werff van der Isaac Commies te
Dockum als getuige en Grasma Bode Jans ook een lading lijst met merken enz. jaar 1819 (12) voor de complete ladinglijst met
verdere eigenaren zie document 357 (33)
Visser en zoon Barend---- Potjewijd Boele S., betreft het gestrand schip (22-02-1824) Vrouw Margaretha en haar lading
Lijnkoeken jaar 1824 (6)
Visser Engbert Mintzes 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)
Visser Erk 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)
Visser F. A. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (7)
Visser F. C.-------- Donker J. R Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn hij
vermeld dat hij niet blij is met zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer welke door een zeer
onvriendelijk behandeling van den Ontvanger Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz. terwijl
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zijn post is verleend aan Zeylstra Hylke S. een een Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon enz. enz. verder wordt
genoemd Douwes Lolke, Vlagsma Hendrik Gerrits , Visscher Wolter Synes (Potschipper) enz. jaar 1823 (dossier 9)
Visser F. J. Lang v.d. F. K.---- Stender A. L., Lang v.d. F. K., Boer de B. H. en Visser F. J. Een handgeschreven brief met de
hantekening van alle vier, Onderwerp Bedijking en een onverdeelde gemeenschapelijke beweiding op Ameland enz. jaar 1879
(7)
Visser F. J. , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in de
Grietenij Menaldumadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Visser F. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Visser F. J. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Maike op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Rostok naar
Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Visser F. J.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Visser F. J. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser F. J. te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Visser F. J. te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Visser F. J. te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Visser F. J. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand
Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (8)
Visser F. J. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F.
(Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Visser F. J. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Visser F. K. de weduwe Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Visser F. P. 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
Visser F. R. de weduwe Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Visser F. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met
17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten
met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Visser F. S. 4 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)
Visser F. S. 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)
Visser F. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden, jaar 1841 (2)
Visser F. te Franeker, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3 )
Visser F.---- Wijgers F. en Visser F. Gecommitteerden van ’t Harlinger Veer vermelden in een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar hun naam onder staat dat zij bij request aan de heeren Burgemeester van Leeuwarden hadden geadresseerd
opzigtelijk de conventie in de jare 1808 tusschen de Steden Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Dokkum betrekkelijk de veren
gesloten door enz. jaar 1814 (3)
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Visser Feike S. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840
(7)
Visser Feye Pieters staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog also de
Diaconie jaar 1815 (2)
Visser Floris te Franeker 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)
Visser Foeke Sijmens, 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)
Visser Foeke Symens 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)
Visser Foeke Zimons, 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)
Visser Fokke , onderwerp; geleide biljetten uitgaande rechtenen accijnsen jaar 1825 (3)
Visser Fokke 20 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)
Visser Fokke Johannes kind van Taekes Antje, 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)
Visser Fokke Ruurds 434 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)
Visser Fokke te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de
Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst
van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen, en opmerkingen met
b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz. is, ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en er
worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (17)
Visser Folkert 29 jaar geb. Tietjerksteradeel wonende te Nes, Hij komt voor op een een lijst van voordracht voor Veldwachter te
Opsterland jaar 1917 (4)
Visser Folkert---- Bos G. Veldwachter te Wartena is overgeplaats van Wartena naar Roordahuizum dit i.p.v. Wal van der E. die
ontslag heeft genomen te Roordahuizum en te Wartena wordt benoemd Visser Folkert met zijn persoonsgegevens jaar 1920 ( 9)
Visser Folkert Jacobs van beroep Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubttiturende van de Schout van
Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen dan volgt een
ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)
Visser Folkert Jacobs van beroep Schipper wonende in het Dorp Holm op Ameland ondertekend samen met andere schippers een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij te anker moeten gaan en zij verzoeken om twee Lantaarn Ligten voor de\
in de nagt ter reede kommende schepen enz,.verder een brief van de Minister van Marine dat er controle moet zijn en als er enige
vrees voor besmetting zal zijn zijn i.v.m. de in de Stad Noja in het Koninkrijk Napels heersende besmettelijke ziektes zij dan enz.
jaar 1816 (5)
Visser Folkert Nes op Ameland Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland (3)
Visser Folkert Nes op Ameland Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Visser Folkert Nes Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1917 (1)
Visser Folkert Nes Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Visser Folkert Ruurds hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer----- Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te
Franeker , een geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens tegenvallende resultaten de plaatselijke
belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke belastingen door dit verzoek wil
benadelen enz. tevens een antwoord ondertekend door het plaatselijk bestuur enz. jaar 1814 (4)
Visser Folkert Ruurds Lid van de Municipale Raad in De Lemmer---- Rengers L. J. J. en Hanzens J. worden vermeld in een
document ondertekend door de Leden van de Municipale Raad in De Lemmer aan de Commissaris Generaal in het departement
Vriesland betreffende het onderhoud van de Algemeene Armen enz. jaar 1814 (3)
Visser Folkert te Nes op Ameland-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Visser Folkert Veldwachter der Gemeente Ameland met standplaats Nes hij krijgt vergunning om tussenpersoon te zijn bij de
Kustwacht, tevens enz. enz. jaar 1919 (4)
Visser Folkert Ynses, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,
Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik,
Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van
der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes,
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Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H.,
Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen
enz. jaar 1814 (1)
Visser Folkert, 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)
Visser Folkert, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Visser Folkert, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Visser Folkert, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Visser Foppe Douwes, 25 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)
Visser Foppe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
Visser Foppe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
Visser Foppe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Visser Foppe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Visser Foppe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Visser Frans 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)
Visser Freerk L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Visser G. Opzichter bij de vertimmering van de Kanselarij te Leeuwarden tot een huis van Burgelijke en enz. enz. jaar 1825 (1)
Visser G. B. Aanstelling als Burgemeester van Sloten jaar 1818 (5)
Visser G. B. Aanstelling als Burgemeester van Sloten jaar 1819 (1)
Visser G. F.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Visser G. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en ander Raadsleden van Sloten een brief betreffende de Molenaars in
deze Stad enz. jaar 1817 (5)
Visser G. J. de erven te Stavoren vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend
Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Visser G. J. de erven te Bolsward vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend
Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Visser G. J. de erven te Bolsward wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten
laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (7)
dosssier (22)
Visser G. J. de erven te Stavoren wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten
laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (7)
dosssier (22)
Visser G. J. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren tot
en met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren en
Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier (22)
Visser G. J. te Stavoren wordt vermeld in een document Staat aanwijzende de nog onafgehaalde Los en Lijfrenten van vorige jaren
(1822-1833) ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland enz.jaar 1841 (7) dosssier (21)
Visser G. J. te Ameland staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D.
W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
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betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (6)
Visser G. J. te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ameland 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)
Visser G. J. te Ameland wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Ameland 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)
Visser G. Lzn. te Lemmer, Cargadoor en Scheepsmakelaar, Een handgeschreven brief met zijn handtekening, wordt ook in
genoemd Boerendans G. Schipper onderwerp belastingen. Jaar 1824 (4)
Visser G. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Visser G. T. de brenger van geborgen goederen is abusievelijk op het Inventaris genoemd van Groen Gerlof T. enz. jaar 1821 (1)
Visser G. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Visser G. 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 18301840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Visser Gabe 5e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1861 (2)
Visser Gabe Baukes Lid van de Raad van de Stad Sloten 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)
Visser Gabe Baukes 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)
Visser Gabe Baukes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Sloten enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Visser Gabe Baukes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Sloten enz. jaar 1816 (3)
Visser Gabe Baukes, Beurtschipper, Huis 92, 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)
Visser Gabe Baukes, Hij staat in een document vermeld als benoemd tot Zetter der Belastingen van de stad Sloten in Friesland jaar
1821 (1)
Visser Garmt M. geboren en wonende te Grootegast Kapitein op het schip de Groote Gast, Stukken rakende het verzoek van hem
om vergunning tot het in de vaart brengen eener stoomboot tusschen Bergumerdam en Leeuwarden ook zijn er diverse documenten
met overtredingen en procesverbaal wegens hem en een extract vonnis door de regter Sloterdijk van Johannes Leonardus dat hij
zonder vergunning enz. en Meer van der P. te Dragten berekkelijk de aanvraag voor eene stoombootdienst Dragten op Leeuwarden
en Sneek enz. jaar 1877 (58)
Visser Geert T. 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)
Visser Geert, 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)
Visser Geert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Geertje Harmanes---- Visser Wiebe Jacobs * 14-05-1796 z.v. Visser Jacob Wiebes en Visser Geertje Harmanes 14 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook
de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Visser Geertje Pieters, 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)
Visser Geertje Reinders---- Conter Reinder Jans * 05-03-1796 z.v. Conter Jan Gerrits en Visser Geertje Reinders 12 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook
de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Visser Gerben B. Visscher 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
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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)
Visser Gerben Gosses te Greonterp wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)
Visser Gerben Jaspers , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Visser Gerben P., 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)
Visser Gerke Wopkes 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)
Visser Gerlof Tietes----Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz. in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en
Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse
tabaksbladen geheel nat en door het zeewater beschadigd enz. geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes,
Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes, Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes,
Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs, Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar
1823 (4)
Visser Gerrardus Jans 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)
Visser Gerrit C?. te IJlst ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Visser Gerrit Berends 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)
Visser Gerrit Berends staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)
Visser Gerrit Dirks 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Depot Compagnie hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Visser Gerrit Hotzes 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)
Visser Gerrit Jentjes te Heerenveen ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Visser Gerrit Jentjes te Heerenveen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Visser Gerrit Martens een aantekening voor de Nationale Militie enz. jaar 1824 (2)
Visser Gerrit Martens en Gerrits Geeske bij vonnis overtreding van de wet op de militie zijn veroordeeld tot gevangenisstraf enz.
enz. jaar 1824 (3)
Visser Gerrit Sijbrens die op de lijst van de Landmilitie voorkomt onder nr. 18 onder Akkrum ene uitgetrokkene varensgezel op
een Koopvaardijschip, getrouwd voor den 20 december 1813 verzoekt een certificaat voor een paspoort enz. jaar 1814 (2)
Visser Gorrit C., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Visser Gosse Mr. Timmerman te Leeuwarden hij wordt aangesteld als opzichter over de werken ter inrichting van de Kanselarij te
Leeuwarden tegen een beloning van f. 60 per maand enz. jaar 1824 (2)
Visser Gosse reinders 27 jaar Goud en Zilversmid te Warns, , Een bekeuring wegens het zitten in de Herberg te Stavoren na
sluitingstijd enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Visser Gosse Reitzes 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)
Visser Gosse Reitzes 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)
Visser Gosse 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)
Visser Gosse, betreft werk aan de burgelijke en militaire gevangenis te Leeuwarden, het werk wil niet al te goed vorderen enz. jaar
1824 (2)
Visser Gosse, mr. Timmerman en Metselaar te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt
een functie als opzichter bij den Waterstaat enz. enz. en het antwoord op zijn verzoek, jaar 1841 (5)
Visser Goulus Enschede Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
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Visser H. geb. te Kortezwaag 23-04-1889 wonende te Krommenie, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt en
wordt benoemd tot Veldwachter te Het Bildt hij is 5 jaar inpolitiedienst te Den Haag en 2 jaar in Krommenie geweest enz. enz. jaar
1920 (4)
Visser H. . , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Visser H. A. Bouwkundige te Tzum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Visser H. A. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser H. G. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie
van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Haske in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Visser H. H. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is
vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen
van 1811 en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Visser H. J. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren tot
en met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren en
Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier (22)
Visser H. R. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de
Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz.
jaar 1815 (4)
Visser H. R. te Bolsward vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840
wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend
Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Visser H. T. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: 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)
Visser H. T. 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)
Visser H. te Lemmer 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)
Visser H. te Midlum 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)
Visser H. te Midlum, 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)
Visser H. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Visser H. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus
1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser H. W .C .A. een handgeschreven rapport met zijn handtekening over Sjolkema A. C. een stuk over het functioneren van hem
als onderwijzer te Grouw en hij wordt daarin genoemd hieraan hapert het echter bij hem enz. de jonge Sjollema was na een
weesmeisje aan zijn zorg toevertrouwd te hebben moeten huwen van de weeshuisschool enz. enz. hij gaat ook naar de school in St.
Nicolaasga maar zijn gebrekkige en wanstallige lichaamsgestalte was de reden dat hij daar niet werd aangesteld enz. een varhaal
wat zo een beetje zijn hele carrière beschrijft met klachten overal enz. enz. jaar ook de Instructie voor Kinderschoolhouder in
Grouw 1822 (21)
Visser H. W .C .A.---- Jorwerda Peeter Martens bezittende de derde rang van schoolmeester is benoemd te Tirns en dat de
schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum op welke datum hij zijn post heeft aanvaard enz. jaar 1819 (2)
Visser H. W .C .A.---- Kok de Kerst Johannes als Onderwijzer der 2e klasse aan de 2e stads school te Workum benoemd ook
genoemd de schoolopziener Visser H.W.C.A. te IJsbrechtum, jaar, 1822 (2)
Visser H. W .C .A.---- Schuitemaker Jacob Jacob als Onderwijzer der 1e klasse aan de 1e stads school te Workum benoemd ook
genoemd de schoolopziener Visser H.W.C.A. te IJsbrechtum ,jaar 1822 (2)
Visser H. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Visser H. W. C. A---- Algera S. Onderwijzer te Wommels, de Minister van Onderwijs schrijft aan de Gouveneur dat voornoemde
Algra na onderzoek dat het dezelve volstrektelijk onbtbreekt aan de noodige geschiktheid en bekwaamheid voor zijn post enz. enz.
maar dat hij behalve weens zijn ouderdom bovendien is aanbevelingswaardig uit hoofde der getrouwe verzorging van zijn weleer
talrijk huisgezinwaar ooki nog gebrekkige kinderen waren en ook thans nog van een oude blinde Schoonmoeder als ook wegens
een stteds gehoden goed burgerlijk en zedig gedrag kan hij in aanmerking komen voor een goed financieel ontslag enz. enz. verder
aanwezig het uitgebreide Rapport van de onderzoekscommissie waarin onder anderen staat datb hij wel erg schuldigb heeft
gemaakt aan misbruikte Schooltucht enz. enz. tevens een rapport van de Provinciale commissie getekend door Martens M. als
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Voorzitter en Visser H.W.C.A. als Secretaris, ook een rapport van de Schoolopziener Bruining Alb. Dat Algra 60 jaren telt ook
een schriftelijk exanen brief met Algera zijn handtekening enz. enz. jaar 1821 (14)
Visser H. W. C. A. ---- Donker J. den neef van den Majoor der Stad Workum blijkt dat de Burgemeesteren en Gecommitteerden
dezer Stad hem door te vergaand medelijden wellicht gedreven aan hem de voorkeur hebben gegeven voor de functie op de nieuw
opgerigte school in het Heidenschap mar dat de Grietman van Hemelumer Oldephaert ons verpligt gerekend hebben om aan den
sollicitant Hollinga ….? Ondermeester bij den onderwijzer Burggraaf ….? te Leeuwarden de voorrang dien hij in alle opregten enz.
maar dat de eerstgenoemde door zijn ongemeene gemaaktheid enz. dit document is ondertekend door de Schoolopziener Visser H.
W. C. A. jaar 1821 (2)
Visser H. W. C. A. hij bied zijn declaratie wegens Bureau kosten van de Provinciale Kommissie van onderwijs in enz jaar 1823 (1)
Visser H. W. C. A. ---- Idserda Barthold Schoolonderwijzer der Jeugd te Nieuwland (te Nijland) een verzoek van de Schout
Ykema Y. J. (Yke Johannes) van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland om Idserda voor
een tijd van 6 weken van zijn bediening te schorsen enz. ook een verweerschrift en een Vraag en antwoord lijst aanwezig
ondertekend door Idserda Barthold en Schoolopziener Visser H. W. C. A. , Reidsma A. M. jaar 1814 (7)
Visser H. W. C. A. ondertekend een document gericht aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp de Dorpen Warns en
Scharl met als onderwerp de schulden die de Stad Stavoren enz. tevens een brief ondertekend door Bruijnsma Sijbrand G. en
Scholtse Jan A. die als commissieen benoemd zijn voor genoemde dorpen en vinden zig nogmaals verpligt zig tot U te wenden met
verzoek aan hen te vergunnen de opschorting der bedreigde executie waarmede wij door Staveren worden aangevallen enz. jaar
1814 (20)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
en een brief van Ende van den A. de Commissaris tot de zaken van het middelbaar lager onderwijs ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1815 (4)
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 S. Verwey en de Predikant Nicolai 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)
Visser H. W. C. A.---- Aalzum van Hendrik Bouwes staat vermeld in een door Visser H. W. C. A. secretaris der Provinciale
Commissie van onderwijs in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het overlijden van
voornoemde de School van Hogebeintum en Warns vacant enz. jaar 1815 (1)
Visser H. W. C. A.---- Antonides Freerk van beroep Schoolonderwijzer te Arum het betreft zijn ingezonden Request dat hij sedert
de jare 1803 tot op heden krachtens eene provisionele aanstelling destijds door het Gemeentebestuur van Wonseradeel enz. enen dat
de Schoolopziener Visser H. W. C. A. dat er klagten waren binnengekomen enz. en dat de adjudant Feikema Jan zelf wonende te
te Arum echter onkundig gebleven enz. jaar 1814 (3)
Visser H. W. C. A.---- Baan van der Rintje Namles, bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Goingarijp, ook
genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. en hij zijn post heeft aanvaard jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A.---- betreft afnemen van examen , de schoolopziener schrijft deze brief met handtekening jaar 1819 (2)
Visser H. W. C. A.---- Bloemhof Keimpe Jans hij wordt aangesteld als Schoolonderwijzer te van de gecombineerde school van
Oudega, Idzega en Sandfirden ook genoemd de Schoolopziener Visser H. W. C. A. wonende e IJsbrechtum jaar 1820 (2)
Visser H. W. C. A.---- Cuipers C. G. Onderwijzer te IJsbrechtum de Schoolopziener schrijft een brief en ondertekend deze ook met
als onderwerp: wegens Cuipers zijn vertrek naar Koudum ook al omdat over het tractement een verschil van gevoelens bestond
tussen de Grietman en mij =( Visser H. W. C. A. Schoolopziener 8e district in Vriesland) dat het Tractement ontstond uit de
willekeurige verandering in 1807 in het fonds voor enz. enz. jaar 1819 (5)
Visser H. W. C. A. Districts-school-opziener ---- Meijer Egbert, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Lemmer jaar 1819
(1)
Visser H. W. C. A.---- Elzinga H. L. Onderwijzer der Jeugd te Bozum onderwerp de Schoolpopziener Visser H. W. C. A. schrijft
in een brief dat hij naar waarheid naar waarheid meot vermelden dat Elzinga H. L. zig heeft toegelegd op de verbetering van het
onderwijs en dat zijn ijver is thans onvermoeid en heeft altijd een bekrompen bestaan gehad en nu reeds 70 jaar is en hij tot
ontvanger van’s Lands middelen aangesteld enz. enz. maar dat een dubbele post te zwaar is op zijn leeftijd en hij reeds 50 jaar
onderwijzer is enz. jaar 1815 (4)
Visser H. W. C. A. en Timmers H. Scriba en lid van het klassikaal bestuur van Sneek ook genoemd Kerkekraad van IJsbrechtum
enz. jaar 1821 (2)
Visser H. W. C. A.---- Fortuin Jacob Hijltjes benoemd als School Onderwijzer te Stavoren enz. enz. , ook genoemd de
schoolopzichter Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum, jaar 1820 (3)
Visser H. W. C. A.---- Gatsonides Tjepke is aangesteld als onderwijzer 3e klasse te Lutkewierum, wordt ook genoemd de
schoolopziener Visser H. W. C. A. jaar 1819 (1)
Visser H. W. C. A. ----Germenraad Hans Willem bezittende de 2e rang van onderwijzer is aangesteld in de Stads Armenschool te
Bolsward en de distrikts schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum moet enz. jaar 1822 (1)
Visser H. W. C. A.---- Glastra van Loon Jan hij wordt bernoemd tot schoolonderwijzer der 3e klasse te Lutkewierum ook wordt
genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum Jaar 1821 (1)
Visser H. W. C. A.---- Greidanus J. hij was verre de de minst bekwame sollicitant naar de vacante post in de school van Oosterend
, de schoolopziener Visser H. W. C. A. schrijft deze brief met handtekening jaar 1819 (2)
Visser H. W. C. A. handgeschreven brief met zijn handtekening een brief onderwerp de school te Lutkewierum jaar 1821 (1)
Visser H. W. C. A.---- Hempels Johan Georg zijn benoeming als de3e rang van Schoolmeester te Parrega ook genoemd de
schoolopziener Visser H. W. C. A. enz. jaar 1820 (1)
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Visser H. W. C. A. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Friesland
dat de Ingezetenen mijner voorige Gemeente Warns zijn onder Napoleon tot eene Mairie vereengd met het naburige Steedje
Stavoren Deze plaats is in zeer grote schulden, veroorzaakt door onredelijkheid en onberaden Bestuur en de gemeente Warns heeft
door Kloek en Zuinig Dorpsbestuur met moeite altijd zonder schulden enz. jaar 1814 (5)
Visser H. W. C. A.---- Hollinga Daniel Simons bezittende den derde rang tot schoolonderwijzer, hij wordt benoemd en aangesteld
ter vervulling eener Schoolonderwijzersplaats in het Heideschap onder Workum Distriks Schoolopziener Visser H. W. C. A. te
IJsbrechtum zal moeten mededelen op welke dag de onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1)
Visser H. W. C. A.---- Hornstra ….? Onderwijzer te Sloten bij gelegenheid van een beroeping door hem naar Genemuiden
ontvangt hij wegens zijn verdiensten een bedrag van f. 50.- de schoolopziener van het 3e schooldistrict in Vriesland Visser H. W.
C. A. ondertekend deze brief enz. jaar 1815 (2)
Visser H. W. C. A. is Schoolopziener geworden in het 8e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met vele
scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
Visser H. W. C. A.---- Koopmans Wytze Jentjes bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Broek, ook genoemd
de schoolopziener Visser H. W. C. A. en hij zijn post heeft aanvaard jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A.---- Kuipers Cornelis , hij is benomd als Schoolonderwijzer te Koudum,, ook genoemd de schoolopziener Visser
H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1818 (3)
Visser H. W. C. A.---- Miedema Douwe Taekes benoemd tot schoolonderwijzer der 2e rang op de school te Deersum ook
genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1821 (1)
Visser H. W. C. A. Predikant en Schoolopziener te IJsbrechtum, Reinbach W. M. Regter ter Instructie over het Arr. Sneek en
Haagsma ….? Advokaat bij de Regtbank te Sneek ondertekenen een brief aan de Prins van Oranje betreffende een vrijwillige
inzaameling voor ondersteuning van onze zoo lang gefolterde landgenooten enz. jaar 1814 (6)
Visser H. W. C. A. Preeses van het Klassikaal Bestuur van Sneek en Doorenbos J. Scriba van het Klassikaal Bestuur van Sneek
ondertekenen een document i.p.v. de President Burgemeester van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,
van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de
Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te Workum met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn
(onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)
Visser H. W. C. A. Preses van het Klassifikaal bestuur van Sneek, hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen
enz. van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (1) dossier (13)
Visser H. W. C. A.---- Roukema K. bezittende de 3e rang benoemd tot Schoolonderwijzer te Tjerkgaast ook genoemd de
Schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum enz. enz. jaar 1822 (1)
Visser H. W. C. A.---- Schijfsma B. J. Schoolonderwijzer te Goinga , de ontvanger der belastingen heeft vernomen dat hij
eenvoudige mensen zijn request heeft laten tekenen om deze functie als Schoolonderwijzer te kunnen krijgen hij niet onbemiddeld
is hij heeft een niet gering bestaan en niet onbemiddeld blijkt te zijn en zijn kinderen met hoe jong ook met gouden oorijzers
bekleed en verschillende gelden op interest itnzet enz.ook genoemd de schoolonderwijzer enz. dit stuk wordt ondertekend door de
schoolopziener van het 8e schooldistrict in Vriesland Visser H. W. C. A. jaar 1822 (2)
Visser H. W. C. A. Scholen: een document met opgave van de scholen waar des winters geene brandstof verzorgd op deselve
door de Leerlingen aangebragt wordt. Bijlage een lijst met alle scholen in alle Gemeenten van Friesland , Visser H. W. C. A..
secretaris van de provinciale commissie van Onderwijs enz. tevens een brief van de Grietman van Utingeradeel, Opsterland ,
Idaarderadeel aan de Minister, ook enz. Jaar 1821 (12)
Visser H. W. C. A.---- Scholen: Een document over de school van Hemelum en betreft de slechte staat van onderhoud in een
geschreven en ondertekende brief van de Schoolopziener Visser H. W. C. A., ook dat er 60 kinderen op school zitten maar bij
inspectie op 30-08-1822 er maar 42 present waren, en voor de slechte staat waren de bouwkundigen Feenstra Johannes Eeuwes enz.
tevens worden de maten van alle ruimten worden vermeld , ook de inventaris van de school staat vermeld enz. jaar 1822 (7)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener te IJsbrechtum een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 250.= enz. jaar 1815 (1)
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)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij uit de sollicitanten voor de School te Balk heeft te berichten dat Wiarda J. J. nadat Radersma K. P. eene andere
bestemming heeft ontvangen Wiarda de meest geschikte is enz. jaar 1815 (1)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en Radersma K. P. en na het
bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd Schuitemaker J. die zij hadden
voorgedragen enz. jaar 1815 (2)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat tijdens
zijn schoolbezoek in de scholen van de Gemeente Lemmer een zodanige verwatring in het onderwijs en gebrek aan vorderingen hij
de leerlingen, wanorde, ruwheid en woestheid in de beide openbare scholen enz. jaar 1814 (2)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en adviseerd
over de toestand van het Schoolwezen in de Gemeente Jorwerd van oudsher zijn hier negen scholen geweest en ik heb slechts vijf
scholen gevonden welke allen slechts middelmatig onderwijs hebben de vier overige n.l. te Huins, Lions, Beers en jellum zijn
sedert de laatste jaren onvervuld gebleven enz. jaar 21814 (5)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en schrijft dat
de school in Goinga in een zeer bouwvallige staat is en dat er een stuk muur los zit vlak boven de zitplaatsen van de kinderen en
bij mijn jongste schoolbezoek op 5 oktober j.l. vond ik dat het en gevaar voor de kinderen is enz. jaar 1814 (2)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Postmus
Klement J. vroeger beroepen te Offingawier thams als onderwijzer naar Oosthem staat te vertrekken verzoekt hij sollicitanten te
mogen oproepen enz. jaar 1814 (2)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district van Vriesland Onderwerp ; het tractement voor de school van Bozum jaar
1825 (2)
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Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district in Vriesland , in een handgeschreven documet et zijn handtekening schrijft hij
een rapport over de onderwijzer Schrijfsma te Goinga hij is reeds meerderemalen wegens zijninhaligheid een berisping gehad, ook
had hij op school haveoze en onbruikbare schoolboekjes enz. enz. en in mijn tegenwoordigheid eeft hij een kind geslagen hij
beledigde mij ook zijn vrouw die erbij kwam beldedigde mij, enz,enz. jaar 1823 (4)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district in Vriesland schrijft en ondertekend een brief aan de Minister voor
Onderwijs enz., dat wegens het overlijden van Visser J. A. , deze verdienstelijken onderwijzer is zijn plaats vacant geworden op de
school te Oosterzee en dat het tractement ook inhoud dat hij als Koster enz. enz. vrder een briefwisseling over het tractement enz.
.jaar 1823 (11)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district in Vriesland---- Balk, Onderwerp: Schoolmeubelen voor het schoolgebouw
aldaar jaar 1825 (4)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e School District in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betrefffende het geheel ontoereikend tractement van de onderwijzer te Offingawier enz. jaar 1816 (1)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief, betreft dat de Kerkvoogden niet in
staat zijn om het jaarlijkse tractement van f. 100 aan den Onderwijzer van IJsbrechtum te betalen enz. jaar 1815 (1)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de School te Warns dat door het overlijden van IJgens A. deze plaats vacant is ook (get.) Ende van den A. jaar 1815 (2)
Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een vergelijkend examen der sollicitanten voor de vacante school te Warns en de keus is eenstemmig gevallen op
Woudstra E. S. onderwijzer te Hemelum enz. jaar 1815 (1)
Visser H. W. C. A.---- Schootstra Folkerts Johannes zijn benoeming als Schoolonderwijzer 3e rang te Harich ook genoemd de
schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A.---- Schraard ; er is vastgesteld door de schoolopziener Visser J. W. C. A. dat de School aldaar zig in een hoogst
bouwvalligen staat bevind dat terwijl door het nedervallen van eenen muur in de school enige kinderen , zoo dezelve in de school
zich bevonden hadden verpletterd hadden moeten worden enz. enz. jaar 1821 (2)
Visser H. W. C. A. Secretaris der Provinciale Commissie van Onderwijs in1 Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) te Garijp hun op 28 februari overleden waardig medelid tevens
Schoolopziener van het 5e district enz. jaar 1815 (2)
Visser H. W. C. A.---- Selluma Justus bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld op de school van Wieuwerd ook
wordt genoemd de Schoolopzichter Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A.---- Slageren van Bauke Meijes bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld op de school van
Sint Nicolaasga ook wordt genoemd de Schoolopzichter Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum ---- Jorwerda Peeter Martens bezittende de derde rang van schoolmeester is benoemd te Tirns
en dat de schoolopziener Visser H. W.O.A. te IJsbrechtum op welke datum hij zijn post heeft aanvaard enz. jaar 1819 (2)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum benoeming Schoolopziener te IJlst. Jaar 1824 (8)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld
in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum Praeses 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)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum 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)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum 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)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum 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)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum, hij ondertekend een brief als President der Commissie van Onderwijs in het Departement
Vriesland jaar 114 (2)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum, 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
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum, 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
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum, 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)
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
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Visser H. W. C. A.---- Terpstra Mense Symens , hij is aangesteld als schoolonderwijzer 3e rang te Oosterend tevens genoemd de
Districts school opziener Visser H. W. C. A. jaar 1819 (1)
Visser H. W. C. A.---- Toutenburg R. zijn benoeming als Schoolonderwijzer 3e rang te Terwoude ook genoemd de schoolopziener
Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A.---- Visser ….?, is beroepen tot Onderwijzer te Vollega Onderwerp: een onderzoek op zijn school naar de
gebleken traagheid van hem verder geneoemd: dat er boeken waren die niet op de boekenlijst stonden, en voor de zedelijkheid
hoog schadelijk is enz. door de schoolopziener Visser H. W. C. A. enz. jaar 1823 (5)
Visser H. W. C. A.---- Visser Wybe Annes hij is benoemd tot schoolonderwijzer der 2e rang te Follega verder een hele lange brief
met gegevens over hem zoals de traagheid en nalatigheid van hem enz. enz. tevens genoemd de schoolopziener Visscher H. W. C.
A. jaar 1823 (6)
Visser H. W. C. A.---- Wielandt Jarich Tadema Schoolopziener in het 7e schooldistrict heeft Honorabel ontslag gekregen en zijn
district wordt ondergebacht bij Heppener H. en Visser H. W. C. A. jaar 1819 (5)
Visser H. W. C. A.---- Wouda Yke bezittende de 2e rang van schoolonderwijzer is aangesteld aan de Openbare Armen School te
Sneek ook genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbechtum jaar 1821 (1)
Visser H. W. C. A.---- Zijlstra Rinze bezittende de 3e rang benoemd tot Schoolonderwijzer te IJtens ook genoemd de
Schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum enz. enz. jaar 1822 (1)
Visser H. W. C. A., Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland hij ondertekend een document dat de examens voor de
school in Ferwoude enz. jaar 1820 (1)
Visser H. W. C. A..---- Makkum, Onderwerp dat de Schoolopziener Visser H. W. C. A.een plan heeft ingeleverd dat niet klopt
omdat de uitgang van achteren is gebracht en de doorgang dan is een zeer nauwe steeg, die daartoe niet geschikt is en de sachter
belendende huizen enz. enz. en dan moet de heer Houtsma ….? Een gedeelte grond afstaan en de schoolopzieer heeft zonder enig
overleg het bestek hierop gebaseerd enz.enz. de som is dan fl. 1500.= terwijl toegestaan is fl. 800 enz. jaar 1822 (14)
Visser H. W. C. A.Schoolopziener, Onderwerp: het verlaten Schoolgebouw te Makkum er wordt voor onderstand van de school fl.
800 verleend voor herstelling enz. jaar 1821 (2)
Visser H. W. C. te IJsbrechtum staat vermeld in een document Staat der Gelden en goederen van het Arr. Sneek enz. in de kolom
nog ongestort enz. enz. jaar 1814 (5)
Visser H. 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)
Visser H. W. J. A. met als onderwerp een Ordonnancie ter uitbelaling van f. 700.-.- wegens enz. jaar (1)
Visser H. W. 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)
Visser H. 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)
Visser H. W.C. A.---- Du Tour van Bellinchave M. C. W. Raad bij de commissaris generaal enz. en Visser H. W.C. A. President
van de commissie van Onderwijs te IJsbrechtum Onderwerp: 4 Ordonnanties enz. jaar 1814 (1)
Visser H. W.C. A.---- Vitringa Coulon J. Med. Doctor en President Departementale commissie van Geneeskunde en Visser H.
W.C. A. President van de commissie van Onderwijs te IJsbrechtum Onderwerp: 2 Ordonnanties enz. jaar 1814 (1)
Visser H. W.C. A., Schoolopziener een stuk over de school van Goingarijp enz. tevens een stuk wat gaat over het tractement van de
onderwijzer van Broek jaar 1818 (6)
Visser H..---- Sangers W. te Sint Jacobiparochie (Dorp) , Veen van der D. te Sint Jacobiparochie en Visser H. te Sint
Annaparochie (Dorp) en Koopmans S. te Oudebildtzijl alle vier Veldwachters aan hen is ontheffing verleend van artikel 4 om voor
de Landbouwstelling te enz. jaar 1921 (2)
Visser H.W.C.A.---- Antonides F. hij is Provisioneel Onderwijzer te Arum de Schoolopziener Visser H.W.C.A. Rapporteerd enz.
jaar 1814 (1)
Visser Halle, 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)
Visser Hans A. te Tzum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Visser Hans Willem Cornelis Anne, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen
(4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Visser Hantjen Tjeerds voogd over haar minderjarige zoon Abmer Durk Jans Hij wordt vermeld in een document , staat van boeten
van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal 1824 vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding,
het boetebedrag, vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)
Visser Hantjen Tjeerds weduwe vanAbma Jan Dirks te Workum betreffende de nalatenschap van Joukes Froukje overleden in
1823 en waarvan haar minderjarige zoon Abma Dirk Jans mede erfgenaam is geworden zij wordt vermeld in een document , staat
van boeten van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal 1824 vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de
overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)
Visser Harlingen Schip de Mercurius 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 1881 (2)
Visser Harmanes Jacobs * 15-03-1798 z.v. Visser Jacob Wiebes en Harmens Geertje 2 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden
vermeld enz. jaar 1817 (4))
Visser Harmanus Jans Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende
Visser Harmanus Jans Schiermonnikoog Matroos op de * 20-10-1816 , jaar 1838
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Visser Harmen ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen
van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Visser Harmen Baukes van beroep Schipper, Onderwerp: zijn aanslag in het Patentregt dienst 1823 enz. jaar 1825 (2)
Visser Harmen Jans * 20-10-1816 Ligtmatroos op de Klina, jaar 1837
Visser Harmen Kapitein op de Harmonie, jaar 1841 (4)
Visser Harmen naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Visser Harmen naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Visser Harmen naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Visser Harmen naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Visser Harmen naar Sundsvall, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Visser Harmen Siebes 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)
Visser Harmen Siebes---- Visser R. J. President Burgemeester van der gemeente Sloten ondertekend samen met de secretaris
Ruardi een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de terugzending van het requeste van o.a. Visser Harmen Siebes en
Jong de Kasper Roelofs en dat zij bekend zijn aldaar enz. jaar 1815 (2)
Visser Harmen Siebes, Koopman, Huis 68, 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)
Visser Harmen Sybes, ---- 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)
Visser 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 1891 (2)
Visser 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 1890 (2)
Visser 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 1890 (2)
Visser 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 1890 (2)
Visser 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 1890 (2)
Visser 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 1888 (2)
Visser 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 1889 (2)
Visser Harmkje F., 369 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)
Visser Hartze 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)
Visser Haukjen Tjeerds wed. va n Abma Jan Dirks en haar minderjerige zoon Abma Dirk Jans te Workum , onderwerp memotie
van betaling over de nalatenschap van Joukes Froukjen te Workum jaar 1824 (4)
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Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes
Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie jaar
1824 (1)
Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes
Frouwkjen overl. te Workum, ondewrerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie , 2e
brief , jaar 1824 (1)
Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes
Frouwkjen overl. te Workum, ondewrerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie , 2e
brief , jaar 1824 (3)
Visser haye de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward 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)
Visser Haye Jans komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken,
geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der Land. Mil. te
Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar
1815 (3)
Visser Hedzer J. Smid van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Heerd Hinnes---- Visser Sjoerd Hinnes te Joure , een verzoek tot kwijtschelding van een boete wegens het niet op tijd
afleggen van de eed als erfgenaam in een boedel van Visser Martje Hinnes overl. 26 december 1840 te Balk enz. enz. enz. en de 2e
rekwestrant Visser Heerd Hinnes tevens van hem een handgeschreven brief met handtekening dat hij onvermogend is en bij de
Doopsgezinde armen enz. enz. jaar 1841 (5)
Visser Heere Martens winkelier te Terhorne een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens verkeerde
aangifte van een vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (5)
Visser Hendrik Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Visser Hendrik en Visser Hille te Leeuwarden delen mede in een advertentie (door hem ondertekend) dat zij een dagelijkse
stoombootdienst tussen Leeuwarden Sneek v.v. zullen uitoefenen met de Stoomboot “Tilly” per 1-8-1895 enz. jaar 1895 (3)
Visser Hendrik Heijmans---- Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen
goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen dan volgt een ionventaris met alle geborgen
goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (4)
Visser Hendrik P. , Berger---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij vermeld
welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819
(2)
Visser Hendrik Paulus 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)
Visser Hendrik Piers 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)
Visser Hendrik Pieters Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 343, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Hendrik Poppes 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)
Visser Hendrik T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Visser Hendrik 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)
Visser Hendrik te Workum , Onderwerp: Stukken betrekkelijk een adres van Hendrik Visser te Workum om concessie tot het
aanleggen van eene stoombootdienst van de plaats Workum, Bolsward, Sneek tot Heerenveen en Leeuwarden, tevens in het dossier
een handgeschreven brief ondertekend door Jongbloed Murk J. Koopman en Schipper te Workum dat hij wenscht in de vaart te
brengen een stoomboot van Workum over Bolsward Sneek en tusschenliggende plaatsen op Groningen in verbinding met de
stoombootonderneming Workum Amsterdam Workum met het Schip de Packet I, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz.
jaar 1868 (43)
Visser Hendrik W. Schelpvisser---- Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter A. en Visser Hendrik W. alle Schelpvissers, zij halen uit
een wrak liggende op de IJzer en Noordplaat tusschen Terschelling en Vlieland en brengen aan te Makkum eem partij Rum, en een
partij Koffiebonen bij Ladenius Harmanus Hendrikus Commis te paard bij de indirecte belastingen, en bij Proost Harmen en
Nijman Gerrit beide commissen te voet bij desselve belastingen en de heer Kingma H. J. L. (Hylke Jans Leendertsz.) assessor van
Wonseradeel en Schwartzenberg en Hohenlansberg J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe Grietman ven deze
gemeente, komt voor in de ingekomen stukken Divisie van Financiën enz. jaar 1817 (4)
Visser 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)
Visser Hendrik, Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)

9184
9725

9725

9725

9180
6418

8376
8354
8280

9186
6095
3698
6034

6095
6070

1031
01-08-1917
Deel I
Blz. 25
00-00-1867
Deel I
Blz. 26
00-00-1867
Deel I
Blz. 32
00-00-1868
1054
05-06-1915
255-B
01-06-1817

744/15-9
30-07-1841
257/1, 3
15-03-1841
525-A, 2
13-30a
16-05-1840
10
03-01-1918
531
21-06-1823
A-17
08-10-1828
398
30-05-1818
562
28-06-1823
424-32
25-05-1821

9180

420
05-03-1915

5666

6
01-08-1895

3698

B-41
15-02-1832

3698

B-41
15-02-1832

6661

137 blz. 5
19-03-1817

8225

1245-8b
21-30
07-12-1839

6277

30-15
09-01-1817

6095

566
28-06-1823

6692

282
07-10-1819
1215-21
29-11-1823
453
03-05-1822
379
03-06-1819

6100
6082
6047

Visser Hendrik, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Visser 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 1867
(2)
Visser 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 1867
(2)
Visser 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 1868
(2)
Visser Hendrika Maria, 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)
Visser Hermannus 512 Grotegast 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)
Visser Hermanus Kapitein op de Harmonie , jaar 1841 (4)
Visser Herre Aukes Balk Schipper, jaar 1841
Visser Hessel Sijgers hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting
1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de
staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar
1840 (4)
Visser Hidde, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Visser Hielke Johannes, Huisman te Delfstrahuizen het betreft een beklag wegens betaalde belastingen op de gebouwde en
onbebouwde eigendommen enz. jaar 1823 (2)
Visser Hielke Pieters, 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)
Visser Hielke Wiegers 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)
Visser Hijlke J. te Delfstrahuizen, wordt genoemd in een document van zijn beklag tegen de Heer Controleur der Directe
Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen Doesburgh van W. te Heerenveen enz. (4)
Visser Hijlke Wijgers 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)
Visser Hille gehuwd met Maayer Geziena, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Visser Hille---- Visser Hendrik en Visser Hille te Leeuwarden delen mede in een advertentie (door hem ondertekend) dat zij een
dagelijkse stoombootdienst tussen Leeuwarden Sneek v.v. zullen uitoefenen met de Stoomboot “Tilly” per 1-8-1895 enz. jaar
1895 (3)
Visser Hotske Bastiaans, 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)
Visser Hotske Bastiaans, 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)
Visser Hotze Douwes 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)
Visser Huite Bonnes 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)
Visser Huite Gerrits 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)
Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind Jacob Freerks, Gaast van der Eile
Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof Thijsses allen te Delfstrahuizen verzoekt
rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2)
Visser Hylke Johannes te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe
met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)
Visser Hylke W, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Visser Hylke 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)
Visser Hylke Wygers Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
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Visser Hylke Wygers te St. Anna Parochie , Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)
Visser Hylke Wygers te Ypecolsga hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen voor gelijk belaste
percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar
1817 (10)
Visser Ide Egberts 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)
Visser Ids de weduwe 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)
Visser Ids M. 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)
Visser Ids Michiels in leven gehuwd met Koldijk Antje Martens---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van
ontlasting op de personele belasting met een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser
Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar
kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans
IJbeltje alle te Oosterzee wonende als erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar
1840 (5)
Visser Idske Sijtses, 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)
Visser Iewe Rinses te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte
en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van
Friesland (86)
Visser IJ. L. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser IJ. L. te Workum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Visser IJ. te Workum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser IJ. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.)
Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. 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)
Visser IJeb Ttipkes 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)
Visser Ijsbrand R. gehuwd met Stijntje Harmens Smit Zeeman Wonende te Schiermonnikoog, jaar 1837
Visser IJsbrands Remkes Schiermonnikoog Zeeman op de, jaar 1838
Visser Inne Innes, 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)
Visser Inne Jans Blauw Zwart en Carmosijn Verwer 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)
Visser Inne Jans te Knijpe, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Visser J. Gaastmeer Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)
Visser J. & W. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser J. , Kamer van Koophandel en Fabrieken te Aengwirden zijn benoeming in de kamer jaar 1918 (1)
Visser J. ?. W. te Gaastmeer wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser J. A. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
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Visser J. A. Bender 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)
Visser J. A. de regtskosten zijn volgend bericht van de Heer Arrondissements Inspecteur van Amsterdam rechtstreeks aan de
belanghebbende ambtenaar uitbetaald enz. jaar 1840 (2)
Visser J. A. ----Harmens D. de Voorwaarts III, Directeur der Nederlandsche Maatschappij voor Kaas en Roomboterfabrieken te
Leeuwarden een verzoek om met een gehuurde stoomboot met als gezagvoerder Visser J. A. te mogen varen de volgende wateren
enz. enz. jaar 1900 (3)
Visser J. A. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Visser J. A. te Baard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Visser J. A. te Huins wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser J. A. te Huins wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser J. A. te Huins wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel
als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Visser J. A. te Huins wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel
als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Visser J. A.,---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district in Vriesland schrijft en ondertekend een brief aan de
Minister voor Onderwijs enz., dat wegens het overlijden van Visser J. A. , deze verdienstelijken onderwijzer is zijn plaats vacant
geworden op de school te Oosterzee en dat het tractement ook inhoud dat hij als Koster enz. enz. vrder een briefwisseling over het
tractement enz. .jaar 1823 (11)
Visser J. A.te Baard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Visser J. 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)
Visser J. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels
of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar
1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum,
Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser J. D. 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)
Visser J. de weduwe te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Visser J. de weduwe te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Visser J. de weduwe te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Visser J. E. 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)
Visser J. F. de weduwe te Franeker , 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)
Visser J. F. de weduwe te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser J. F. de weduwe te Franeker als uitvoerder 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)
Visser J. F. de weduwe te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
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Visser J. F. de weduwe te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Visser J. F. de weduwe te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser J. F. de weduwe te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld 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)
Visser J. F. de weduwe te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld 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)
Visser J. F. de weduwe te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
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Visser J. F. de weduwe te Franeker staat als uitvoerder van 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 enz. jaar 1841 (6)
Visser J. F. de weduwe te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van
Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser J. F. de weduwe te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van
Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser J. F. de weduwe te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Visser J. F. de weduwe te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

8211

8211

8375

8380

8380

8380

8285

8285

615-2, 5-1
19-06-1840

8211

988-3, 25
Bladzijde 4
26-09-1839
708-5_25d
20-07-1841

8375

8285

615-2, 13-1
19-06-1840

8386

949/13
20-09-1841

9126

1016
21-06-1879

8280

526-1, 13
22-05-1840

8211

988-3, 13
Bladzijde 1
26-09-1839

Visser J. F. de weduwe te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Visser J. F. de weduwe te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Visser J. F. de weduwe te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Visser J. F. de weduwe te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Visser J. F. de weduwe te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser J. F. de weduwe te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid
en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Visser J. F. de weduwe 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 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)
Visser J. F. de weduwe, te Franeker Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als leverancier van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser J. F.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Visser J. F. te Franeker als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser J. F. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
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Visser J. H. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20
gulden met de nsamen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)
Visser J. H. Schipper op de Vrouw Lollina, jaar 1837

Visser J. J. ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen van
Workum en beslag gelegd op een huisstede no. 8 ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes
Cornelis en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd als belendend
Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings en Valk Jantien J. (de weduwe) en
Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis, enz. enz. jaar 1822 (4)
Visser J. K?. 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)
Visser J. L. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Visser J. M. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Visser J. M. de weduwe 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)
Visser J. M. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Visser J. O. , 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)
Visser J. P. te St. Johanniga wordt vermeld als schatter in de Gemeente Heerenveen 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)
Visser J. P. Berlikum Schip de Deo Juvante, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Visser J. P. Kapitein is met zijn schip het Neptun te Hull op 2 mei gearriveerd komende vanuit Dordrecht staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Visser J. P. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden
genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Visser J. R. te Gaastmeer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Visser J. R. te Gaastmeer wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser J. R. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Visser J. S. ---- Giezen van A. , Landmeter van de 1e klasse samen met Holster S., Visser J. S. en Joosten J. J. en zij zullen
aanvangen als eerste in de gemeenten Jeldum, Huizum, Weidum en Stiens betreffende de werkzaamheden ook voor het kadaster
enz. jaar 1819 (5)
Visser J. S. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer
als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en
aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
Visser J. S. & Brouwer J. W. Lemmer Stoomboot dien Sneek op Akkrum, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5)
incl. spoorgids (63)
Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op
den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek in werking is gebracht welke boot
volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst
geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen
tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
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Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor
goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals de naam
van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave
van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf II, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave
van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf III, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor
goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals de naam
van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Visser J. S. Lemmer Schip de Telegraaf III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Visser J. T. te Franeker als afzender 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)
Visser J. T. te Westergeest staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van
Kollumerland en Nieuw Kruisland ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Visser J. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Visser J. te Huins wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Visser J. te Midlum 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)
Visser J. 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)
Visser J. W. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Visser J. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat voornoemde wees die nog niet van verlof in het gesticht van de Gestichten der Maatschappij van
Weldadigheid zijn teruggekeerd jaar 1841 (2)
Visser J., en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een brief
ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken aangezien zij
(scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga
Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R.,
Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof
H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)
Visser Jacob A. Vischer 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)
Visser Jacob Andries 433 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)
Visser Jacob Annes te Lemmer; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Visser Jacob B. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Visser Jacob Cornelis---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide
Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is
gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A. Commies, Swart de R.
Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra
Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends, Jong de Age Nuttes,
Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf
Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten,
ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) enz. jaar 1819 (7)

6252

1186-6
29-11-1814

6830

18-A blz. 40
21-01-1824

6251

1090
14-11-1814

8352

220/18
00-00-1841
220/18,278
05-03-1841
541G
25-10-1817

8352
6423

6044

206
31-03-1819

6625

330
28-02-1814

3576

61-e
14-10-1828

6019

103
15-02-1817

6052

829
20-11-1819
1186-6
29-11-1814

6252

9182
9725

8356

6841
6840

8216
9182
9725

8225

285/22
07-02-1916
Deel 2
Blz. 106
00-00-1891
328/27- 7
03-04-1841

18-A
26-04-1824
36-A
blz. 35
22-04-1824
1053/4, 35
15-10-1839
243
01-02-1916
Deel I
Blz. 70
00-00-1873
1253-13, 38
10-12-1839

Visser Jacob D. , 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)
Visser Jacob de weduwe 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)
Visser Jacob Dirks, 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)
Visser Jacob F. 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)
Visser Jacob F. te Ameland Schipper
Visser Jacob Folkerts * 13-12-1794 z.v. Visser Volkert Jacobs en Jacobs Etje 20 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door
Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser Jacob Franses, 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)
Visser Jacob Franzes---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en ondertekend
een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat gepasseerde saterdag hier gekomen zijnde
om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat hunne
Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van Zeilmakers goederen uit hunnen
winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn enz. heb ik
genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser Jacob
Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld hadde
enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl hij
gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit Regnerus Jans
maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd enz. jaar
1814 (7)
Visser Jacob Franzes van beroep Havenmeester verklaard dat er vaarbaar en handzaam weer geweest is deze brief inliggend in het
dossier----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de
handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als
beurtschipper voor ondergetekenden (19 handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als
eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (4) dossier (28)
Visser Jacob Jans---- Martens Pieter wonende te Laaxum heeft aan de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de
heer Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der)
aangave gedaan van een door hem gevonden deel van een Vuuren Schip welke achter het Rode Klif is opgeborgen , en heeft de 7e
de eed afgelegd de commies Radijs Weitz F. te Molkwerum gestationeerd en hebbende in aanwezigheid van Visser Sytze Jans en
Visser Jacob Jans wonende te Warns had gelast dat de aangave te Stavoren enz. enz. jaar 1817 (2)
Visser Jacob Jans---- Zwaan Tjeerd Ninkes heeft samen met Visser Jacob Jans en Visser Wander Jans allen te Stavoren woonachtig
een scheepsboot in zee gevonden enz. jaar 1819 (1)
Visser Jacob 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)
Visser Jacob Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Visser Jacob 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 Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Visser Jacob nr. 66 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Visser Jacob Roels Gehuwd met Antje Sjoerds van der Meer Schipper, jaar 1824
Visser Jacob S. Visscher 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)
Visser Jacob Schipper van Bolsward op Harl
Visser Jacob te Leeuwarden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Visser Jacob Tjerks , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Visser Jacob Tjerks te Westdongeradeel 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
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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)
Visser Jacob Tjerks, Sundswall, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Visser Jacob Tjerks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1872 (2)
Visser Jacob Tjerks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1872 (2)
Visser Jacob Tjerks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1873 (2)
Visser Jacob Tjerks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1874 (2)
Visser Jacob Tjerks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1875 (2)
Visser Jacob Tjerks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, 5 kolommen info. jaar 1875
(2)
Visser Jacob W. 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
Visser Jacob Wiebes---- Visser Harmanes Jacobs * 15-03-1798 z.v. Visser Jacob Wiebes en Harmens Geertje 2 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook
de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Visser Jacob Wiebes---- Visser Wiebe Jacobs * 14-05-1796 z.v. Visser Jacob Wiebes en Visser Geertje Harmanes 14 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook
de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Visser Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
Visser Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Visser Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Visser Jacob, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Jacob, 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
Visser Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Visser Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Visser Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Visser Jakob Bartles te Exmorra 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)
Visser Jakob H. Smid 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)
Visser Jakob M. 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)
Visser Jan ---- 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
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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)
Visser Jan J. dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (3)
Visser Jan P. Berlikum Schip de Deo Juvante, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Visser Jan 13-09-1832 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)
Visser Jan A. te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Heerenveen, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (6)
Visser Jan Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Visser Jan Annes Dijksgedeputeerde 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)
Visser Jan Annes is benoemd tot Majoor van het 2e Bataillon Landstorm aan de mannen der Landstorm uitmakende voorschreven
enz. jaar 1815 (1)
Visser Jan Annes 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)
Visser Jan Annes Texel Londen Kapitein op de (Wymbritseradeel) , jaar 1840
Visser Jan Annes---- Visser C. W. Luitenant Collonel Commanderende het 2 e Battaillon Landstorm Arrondissement van Sneek
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn dringend verzoek tot aanstelling van een Luitenant Collonel en
dat Visser Jan Annes en Tromp Age Hijlkes bereid zijn deze functie op zich te nemen enz. jaar 1815 (2)
Visser Jan Annes---- Visser Cornelis Wigles thans Majoor wordt. voorgedragen tot de functie van Lt. Colonel van het 2e Bat. der
Landstorm en Visser Jan Annes thans Adjudant tot de functie van Majoor en tot Adjudant de Heer Tromp Age Hylkes wonende te
Woudsend door de Lt. Colonel van de Landstorm te Sneek de heer Bakker Jan M. die de brief ondertekend enz. jaar 1815 (1)
Visser Jan Cornelis--- Dijk van L. G. (Lammert Geerts) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland dat hij zal gelasten Visser Sjouke Simons op marsch te begeven maar dat zodanige naam niet nog perzoon hier niet
bekend is maar in onze alphbetische lijst komt wel voor Visser Cornelis Jans, Visser Jan Cornelis en Visser Sjoerd Gatzes enz. jaar
1815 (1)
Visser Jan Diddes , ---- Joghoms Hilke, Albada Bauke Douwes , Schots Anders Annekes, Stegenga Age Popkes en Visser Jan
Diddes Onderwerp: dat zij door de Municipale ontvanger de inwoners van Colderwolde aanmaant te betalen , maar er is een
overschot van de jaren 1811-1812 en zij hebben uit eigen zak betaald enz. enz. getekend door allen enz, jaar 1814 (2)
Visser Jan Dirk, Rickmers Hendrik Braar Commandeur van het Schip de Dirkje Adama en Visser Jan Dirk als Stuurman jaar 1838
(5)
Visser Jan Doekes , 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)
Visser Jan Douwe---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van
het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de
inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)
Visser Jan Douwes , Vermeld op een request wat terug is gekomen van de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op
enz. enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van
anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke
aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te
Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te
Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz.
enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende heeft hij met moord en en dood bedreigd enz. enz. in Nes is onder aanvoering van
Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. Enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft
Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen Enz. enz getekend door de Raad en de Schout der gemeente .
Doedema D. W., Hogstra B. D. Schregardus Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes
Doedema R. W. Wijnia H. M. jaar 1814 (6) dossier(11)
Visser Jan Douwes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als
Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de
zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
Visser Jan Douwes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ
Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te
Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg
catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans
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Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen ten lading overstaande van
diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
Visser Jan Douwes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van Westdongeradeel en tevenbs Strandvonder met als
onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte Rogge opgevist uit het verongelukte schip waarvan hen
de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger H. D., Visser Jan Douwes, Boer
de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. jaar 1820 (3)
Visser Jan Douwes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren
Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en
beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van een op het
Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de
Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers
van de goederen zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte
Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon
Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L.
Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft
geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Visser Jan Douwes---- Hartmans H. J. te Wierum bij hem zijn bepaalde glazen ingeslagen waarvan Jans Freerk te Wierum de
aanvoerder was die ook binnen de huizinge alle geweld heeft uitgeoefend, de jonge vrouw zig zwanger bevindende en in een
kamer zijn gevlugt heeft hij met moord en dood bedreigd , maar heeft de deur gelukkig niet open kunnen krijgen en zij gelukkig
dat gevaar is ontkomen., te Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes den Predikant gedwongen om de
kanzel te treden en meer smaad aangedaan ook heeft Reitsma G. P. zich niet ontzien den bode Doedema R. W. te knijpen en te
dwingen enz. enz. dit alles wegens de aansporing van de menigte om een oproer te vormen en dit alles wegens een aanslag enz. enz.
verder een lijst met ca. 300 namen van Ingezetenen van de Gemeente Nes als wegens den achtestand van den jare 1813 enz. enz.
jaar 1814 (5) dossier (8)
Visser Jan Douwes komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J. (Willem J.) Grietman van Westdongeradeel, hij maakt een staat
van aangespoelde goederen op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te Wierum drijvend
in zee gevonden zonder te weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2)
Visser Jan Douwes Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Visser Jan Douwes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte
goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein
Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Visser Jan Douwes, 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)
Visser Jan Douwes, 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)
Visser Jan E. , 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)
Visser Jan Elses (Eltes?) , 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)
Visser Jan Eltjes Schiermonnikoog Zeeman, jaar 1839, jaar 1839
Visser Jan Enwis , 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)
Visser Jan Gerrits te Oostdongeradeel 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)
Visser Jan Haagtjes 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)
Visser Jan Haijtjes 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)
Visser Jan Haites, 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)
Visser Jan Haitjes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124
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daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz.
enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Visser Jan Harlingen Kapitein op de Jonge Dirk, 08-01-1840
Visser Jan Harlingen Schipper op de Jonge Dirk, 14-12-1840

Visser Jan Harlingen Schipper op de Jonge Dirk, 27-01-1841
Visser Jan Harmanus gehuwd met Jantje Miechiels Zeeman Wonende te Schiermonnikoog, 02-06-1837
Visser Jan Harmens Schiermonnikoog Zeeman op de, 28-06-1838
Visser Jan Hartjes, 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)
Visser Jan Haytjes, 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)
Visser Jan Haytjes., Hij heeft samen met anderen een document getekend als algemeene Armvoogd van de Flekke Balk dat de
Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met de Schout enz.
enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2)
Visser Jan Heeg Beurtschipper, jaar 1839
Visser Jan Hz.---- Gestrande Gaffelschoener Ïda”is opgegeven en de lading werd verkocht aan de heer Visser Jan Hz. Voor f.
3680.-, wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)
Visser Jan Janes Koopman te Sloten, een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het niet
aangeven voor de belasting van zijn paarden, enz. enz. jaar 1824 (7)
Visser Jan Jans 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)
Visser Jan Jans Schipper, jaar 1838

Visser Jan Jans, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Visser Jan Jantjes te Oostdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Visser Jan Kapitein op de Jonge Derk, jaar 1838

Visser Jan Kapitein op de Jonge Dirk, jaar 1839
Visser Jan Montes , 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)
Visser Jan P. 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)
Visser Jan Paulus Visser 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)
Visser Jan Peters---- 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 Jelzes) 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)
Visser Jan Pieter is door zijne Majesteit bij besluit van enz. benoemd tot 1e Luitenant en daarom is de plaats van 2e Luitenant
vacant en wordt voorgedragen Glee de Gerrit Hendriks oud 28 jaar deze brief is ondertekend door de Militiecommissaris
Lijcklama a Nijeholt enz. jaar 1817 (3)
Visser Jan Pieters , Raad van zetting van St. Johanesga , Hij is voorgedragen als Bijschatter der Belastingen te Blesdijke enz. jaar
1823 (4)
Visser Jan Pieters 23 jaar wonende St. Johannesga staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a Nijeholt de
Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk
Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
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Visser Jan Pieters 480 Stavoren 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)
Visser Jan Pieters 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)
Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot Bijschatter voor de
Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is ondertekend door Doesburgh
van W. Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en Blesdijke, ook
Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, Smit Js.
Ontvanger te Blesdijke, Boelens van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz. jaar 1823 (4)
Visser Jan Pieters Onderwerp: tot Sergeant Majoor geavanceerde Sergeant is een vacature bij de Krijgsraad ontstaan en er wordt
voorgedragen den Sergeant Jong de Jan Karstes enz. jaar 1814 (1)
Visser Jan---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat
zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die
objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon
verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel uit handen van de Russische commandant de Baron
Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op
last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas, Salomons Moses
Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep
Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen
overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan, Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)
Visser Jan Pieters 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)
Visser Jan Pieters 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)
Visser Jan Pieters van Boerenbedrijf te Sint Johannesga staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door
de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats
en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Visser Jan Pieters---- Wal de Jan Meines eerste Luitenant wil als zodanig blijven Continueeren daarom wordt voorgesteld om tot
Kapitein van de 4e Comp. te benoemen de Sergeant Majoor Visser Jan Pieters en tot 2e Luitenant in stede van Klijnstra Lucas
Sijmens de Sergeant Glee de Gerrit Hendriks enz. jaar 1815 (1)
Visser Jan Pieters, Raad van zetting van Oldeboorn , Hij is voorgedragen als Schatter der Belastingen te Blesdijke enz. jaar 1823 (4)
Visser Jan Pieters, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Visser Jan---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe
nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit
Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van
der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2
kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend
door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)
Visser Jan Popkes , en staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Dokkum, jaar 1824 (2)
Visser Jan Popkes Staat der restanten op de Impost van den Turf 1823 met de in gebreke van betaling gebleven personen, wordt
ook over dwangbevel gesproken jaar 1824 (4)
Visser Jan Popkes, Kantoor Dokkum Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823, jaar
1824 (2)
Visser Jan Popkes, onderwerp; Staat van restanten op den impost van Turf te betalen accijnsen jaar 1824 (5)
Visser Jan Popkes. Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4)
Visser Jan R. Kooplieden te Gaastmeer hij beklaagd zich tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag
jaar 1841 ( 8)
Visser Jan Rintjes 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)
Visser Jan Romkes ( Jans Berend , Lijkbegraver te Burum betaald voor hem 1 Rotting in de kerk ), 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)
Visser Jan Romkes, Koopman bij Gerkesbrugge ontvangt wegens het aanbrengen van een Keizel aan de Brugstertil, 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)
Visser jan S. Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst van Sneek op Akkrum wat hij ook in advertentie (2 stuks
aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd jaar1880 (7)
Visser Jan S. Sneek Schip de Telegraaf I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
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Visser Jan S. te Sneek met het Schip de Telegraaf I, II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Visser Jan S., Brouwer W. J, beide te Lemmer voor wie op 16-01-1884 voor de dienst gebezigde stoomboten publiek verkocht
delen zij mede dat de dienst Sneek op Akkrum voor de laatste keer zal worden enz. enz. jaar 1884 (7)
Visser Jan Sibolts hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij
de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)
Visser Jan Sibolts 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)
Visser Jan Siemens ---- Wal van der Ruurd Willems, Warcken Johan George, Visser Jan Siemens Mr. Zeilmaker en Brouwer
Wiebe Jans ootkapitein Stoombbetreft stukken betrekkelijk de aan de genoemde Schippers verleende concessie voor eene
Schroefstoombootdienst tusschen Lemmer en Leeuwarden, Lemmer op Amsterdam ook aanwezig een tarief lijst jaar 1868 (39)
Visser Jan Siemens ---- Brouwer Wiebe Jans te Lemmer Veerschipper en Visser Jan Siemens Lemmer Scheepsreder en Zeilmaker,
Stukken betreffende de stoombootdienst van Visser J. S. en Brouwer W. J. te Lemmer, van Lemmer op Heerenveen, Sneek en
Leeuwarden ok aan wezig het reglement en de tarieflijst Jaar 1865 (51)
Visser Jan Siemens Lemmer ---- Lemster-Groninger-Veendammer Stoombootreederij N.V. Visser Jan Siemens Lemmer en Koe
de Hylke Lemmer Directeuren van de schroefstoombootdienst van Groningen op Amsterdam via Sloten, Woudsend, IJlst, Sneek
en de Lemmer en dat geen der ondernemers Jaalsma ….? En Hoff van der ….? Aan hun verlichting voor ene borgtocht enz. jaar
1874 (15)
Visser Jan Siemens van beroep Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans van beroep Stoombootgezagvoerder beide te Lemmer wonende
stukken betreffende verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Lemmer en Sneek ook aanwezig een telegram, en
Postma J. S., Gnodde D. H., Warcken J. G. en de weduwe v.d. Wal varen een dagdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. enz.
jaar 1871 (7)
Visser Jan Siemens. ---- Brouwer Wiebe Jans te Lemmer Stroombootgezagvoerder, Onderwerp: of de rookkasten van de schepen
de Telegraaf II en III de dienst tussen Sneek en Akkrum voorzien zijn van voldoende vlechtwerk in de rookkast enz. dat aan
Brouwer Wiebe Jans en Visser Jan Siemens vergunning is verleend tot het aanleggen van eener tweede Schroefstoomboot enz. ook
een brief door beide ondertekend jaar 1867 (16)
Visser Jan Sijbrens te Het Bildt staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820
met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar
1825 (5) (dossier13)
Visser Jan Sjoerds 46 jaar Veldwachter of Policie bediende te Oenkerk oud 46 jaar begevende naar een Seperatiste vergadering
daar aangekomen was de bijeenkomst boven getal en wel 20 tot 30 personen buiten het huisgezin (huis no. 90b) de spreker was
Wieren Reinder Gerbens Timmerman te Oenkerk en. jaar 1837 (4)
Visser Jan Sjoerds Oenkerk Veldwachter 01-08-1837
Visser Jan Sjoerds Oenkerk Veldwachter 27-01-1837
Visser Jan Sjoerds Oenkerk Veldwachter 45 jaar 12-01-1837
Visser Jan Sjoerds Oenkerk Veldwachter 45 jaar 19-01-1837
Visser Jan Sjoerds Oenkerk Veldwachter te Oenkerk 10-03-1837
Visser Jan Sjoerds Oenkerk Veldwachter te Oenkerk 22-02-1837
Visser Jan SjoerdsOenker Veldwachter te Oenkerk 16-02-1837
Visser Jan Symens te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Sneek, Joure en Heerenveen, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (6)
Visser Jan te Heeg, Reclame Klacht wegens een aanslag, jaar 1824 (2)
Visser Jan Tijssen (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling
behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Visser Jan Tjeerds * 02-09-1794 z.v. Visser Tjeerd Dirks (moeder niet vermeld) 23 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser Jan Tjeerds, 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)
Visser Jan Tjierds, 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)
Visser Jan W. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Jan Wibbes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
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welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
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Visser Jan Wiebes * Britswerd wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Visser Jan Wiebes 455 Britser? Kanton Sneek Gemeente Wolsum 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)
Visser Jan Wiebes 576 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)
Visser Jan Wiebes 576 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind
van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Visser Jan Wiegers 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)
Visser Jan Wiegers te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Visser Jan Wigler de weduwe, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van
de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Visser Jan wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de Provincie Vriesland en op 1e januari
1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale Militie elders
moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)
Visser Jan Ymkes te Akkrum, 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)
Visser Jan Ymkes te Akkrum, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Visser Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Visser Jan, komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Visser Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Visser Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Visser 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)
Visser Jan, 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)
Visser Jan, 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)
Visser Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Visser Jan, 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)
Visser Janneke H. Dokkumernieuwezijlen Schipper op de Lollina, jaar 1824
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Visser Janneke H. Schipper op de Vrouw Lollina, jaar 1838
Visser Janneke H. Schipper op de Vrouw Lollina, jaar 1838
Visser Janneke H. te Schiermonnikoog, een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening als Kapitein op het Smakschip
de Vrouw Lollina jaar 1824 (1)
Visser Janneke Har. Schipper op de Vrouw Lollina, jaar 1838
Visser Janneke Harmanus Schiermonnikoog Schipper op de, jaar 1838
Visser Janneke Harmanus Schipper op de Vrouw Lollina
Visser Janneke. gehuwd met Lollina Jacobus Mellema Schipper Wonende te Schiermonnikoog, jaar 1837
Visser Jantje Douwes Moddergat Weduwe Groen Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 347, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Jasn Michiels 21 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Visser Jasper Pieters Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 355, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Jelle Jaring Sjur?es 281 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Visser Jelle Sjardes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Visser Jelle Stevens dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (1)
Visser Jelle te Workum 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)
Visser Jelle, 480 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)
Visser Jelmer Architect te Heerenveen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar 1916 (4)
Visser Jelmer, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep
enz, jaar 1918 (4)
Visser Jelmer, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, 1917 (4)
Visser Jentje F. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Visser Jentje Thomas een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Leeuwarden no. 1, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Visser Jetse Bastiaans, 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)
Visser Jetze Corn. , 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)
Visser Jetze Cornelis Timmerman te Lutkewierum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Visser Jetze Kornelis Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Visser Jitze, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Visser Jna, 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)
Visser Job , Korps Ponteniers, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
Visser Job D.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
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Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Visser Job T. 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)
Visser Jochem S. 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Visser Jochum Jans te Hemnpens te Finkum, Beurt en Veerdienst van Hempens naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Visser Joeke, heeft getrokken in de landmilitie nr. 23 en is gehuwd een verzoek voor certificaat ten einde zijn beroep als Zeeman uit
te oeffenen enz. jaar 1814 (1)
Visser Joh’ s Den Haag, 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)
Visser Johan Stachhouwer Cornelis * 21-11-1820, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen
Kok op de Janke Hoites, jaar 1841 (4)
Visser Johanes Jans , Hij staat op de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. wat weer te maken heeft met het
navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te Rottum en Boersma
Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en
getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Boersma Sijmen Poppes dat zij moeten
betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als antwoord komt er dat de klagten niet
gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12)
Visser Johanna, 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)
Visser Johannes Jans 20 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)
Visser Johannes Jekeles wonagtig te Gaastmeer en Boer de Jan Johannes boereknegt te Nieuwhuizum beide hadden reeds door
looting voor de Landmilitie aanwezig moeten zijn in den gepasseerde jare eerstgenoemde heeft verklaard dat hij samen met zijn
vader gedacht had dat hij in 1797 was geboren enz. en de laatsgenoemde dat hij bohoort tot de Landmilitie van Tjerkwerd en zig
daar had aangeboden omdat hij geboren is in 1796 de schout van de Gemeente Heeg heeft geen redenen om aan te nemen dat zij
hun dienstpligt wilden onderduiken enz. jaar 1815 (3)
Visser Johannes Sjoukes , Matroos van de 79e Equipagie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen dienst is
geweest en nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen P? de
Russische Keizerlijke Overste enz. jaar 1813 (2)
Visser Johannes te Den Haag, 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)
Visser Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Visser Johannis 21 is zijn volgnummer en Bergambacht 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)
Visser Johs Klases te Echten 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)
Visser Jouke C. 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)
Visser Jouke C. Kapitein op het Schip de Hilder Zon 5 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J.
D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst
der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser K te Luinjeberd, hij is benoemd als lid van de K.v.K. te Heerenveen i.p.v. Wagenaar C. H. jaar 1920 (1)
Visser K. 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)
Visser K. A. 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)
Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer met de stoombooot “ Concurrent I ” in een handgeschreven en door hem
ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Hindelopen enz. ook een brief met 6 handtekeningen van
belang hebbenden met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig, jaar 1913 (6)
Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer met de stoomboot “ Concurrent I ” in een handgeschreven en door hem
ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van
belang hebbenden met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig, jaar 1912 (6)
Visser K. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Visser K. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Visser K. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Visser K. G. 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)
Visser K. 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)
Visser K. K. Harlingen Schipper op de Wilhelmina, jaar 1840
Visser K. Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Visser K. P. Engelsmanplaats Kwartiermeester Klaringsvaartuig, jaar 1840
Visser K. P. , 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)
Visser K. P. Betaalstaten Kwartiermeester Boreas, jaar 1840
Visser K. R. ,Beediging en installaie als Wethouder van Stavoren jaar 1841 (3)
Visser K. R. Gezagvoerderop de door een Zeeramp overkomen schip de Willem, eigenaar Zeilmaker & Co te Harlingen met een
gedetailleerde lijst van de waarde, hoeveel mensen, overlevende? , waarde schip, lading enz. enz. jaar 1883 (4)
Visser K. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Visser K.. 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)
Visser Keimpe Meinderts 4 is zijn olgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Visser Keiser Meijnders 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Visser Kersjen Hendriks * 02-01-1818 Matroos op de Helena, jaar 1837
Visser Klaas ondernemer van een stoombootdienst van Koudum op Sneek maakt bekend in een door hem ondertekende brief dat
dit vervoer zal geschieden met de Motorboot “ De Concurent” voor 10 personen Goederen en Vee aanwezig een Advertentie enz.
jaar 1911 (5)
Visser Klaas Alberts Onderwerp; onderwijs en militie jaar 1841 (1)
Visser Klaas Antkes 19 jaar wonende te Hollum, Hij heeft zig aangemeld om vrijwillig ter Zee onder Zijne Majesteit Prince van
Oranje te willen dienen enz. jaar 1814 (1)
Visser Klaas Bokkes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot der
18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Visser Klaas Gatzes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Visser Klaas H. Harlingen Matroos Beloning voor Edelmoedige daden, jaar 1839
Visser Klaas H. Matroos op de Northam, jaar 1838

Visser Klaas Haaytjes, 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)
Visser Klaas Harlingen Gezagvoerder Willem 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)
Visser Klaas Johannes en Wint Jacob Freerks ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij met eerbied te
kennen geven dat zij beide Huiskieden wonende te Delfstrahijzen in kwaliteit als Diaconen der Hervormde Kerk te Delstrahuizen
voor de ene helft en Boer Lucas Everts ( ondertekend met een x met de tekst dit is Lucas Everts de Boer eigen gezette merk ons
bekend) dat zij samen eigenaar zijn van de Vierhuisterbrug leggend over de Vierhuister sloot leidend uit de Tjieuwke= meer tot in
de Tjonger dat zij als eigenaars doorvaart bieden aan Kleine en Grote Schepen en daarvoor enz. jaar 1814 (2)
Visser Klaas Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
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Visser Klaas Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Visser Klaas Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Visser Klaas Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Visser Klaas Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Visser Klaas Koudum Schip de Concurrent I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Visser Klaas P. Engelsmanplaat Chalouproeier Boreas, jaar 1837

Visser Klaas P. 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)
490-18
Visser Klaas R.---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van
19-05-1841
Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te
moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de
Wethouder Werff v.d. S. H. en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz
J. beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder
naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R., Kooij J. E. en Okkes W. ?. enz. jaar 1841 (21)
603
Visser Klaas R. wegens geleverde Keizel aan de Aalzumer Steenweg , Vermeld op de Staat van Begroting voor onderhoud van
20-06-1815
gebouwen te Metslawier en gedane uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2)
574-3
Visser Klaas Rinderts , moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
06-07-1816
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het
Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
22-03-1825
Visser Klaas Sietzes te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
11/1-C
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz.
jaar 1825 (5) (dossier13)
22-03-1825
Visser Klaas Sijtzes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 3e
11/5-C
Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande de paspoorten
aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
827
Visser Klaas staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
20-11-1817
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer Z. van
Foreest Jaar 1817 (3)
26/1-C ,151
Visser Klaas Sytzes te Wonseradeel 83e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten
07-01-1825
uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
1316 lijst 3-R. Visser Klaas T. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
22-10-1814
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)
Deel 2
Visser Klaas te Harlingen schip de Louis August Constantijn komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
09-12-1876
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)
420
Visser Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-03-1915
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Deel I
Visser Klaas, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
Blz. 4
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
00-00-1862
1862 (2)
4
Visser Koffiehuis te Winsum Ligplaats van de Stoombootdienst Langweer Sneek Harlingen, Dossier met Advertenties en ander
18-03-1909
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1909 Dossier
(6)
69/24
Visser Kornelis Sijbrens staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van
20-01-1840
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders
restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
25-A
Visser Kornelis te Heeg, Reclame Klacht wegens een aanslag, jaar 1824 (2)
14-12-1824
1186-6
Visser Kornl. D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
29-11-1814
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)
500
Visser L, ---- Stellingwerf Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum de Sluis het Sluishuis, de Herberg en Visserij voor
20-05 -1814
4 jaren voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd, getekend door het Gemeentebestuur van Workum en ?: Hoekema P.,
Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans, Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F., Kannegieter J. (Johannes),
Mossel? Bastiaan F., Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz. jaar 1814 (12)
159-a-b-c
Visser L.---- Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser L.,
11-02-1815
Passing Harm, Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S. enz. jaar 1815 (10)
817
Visser L. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen van de
31-05-1814
predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
83
Visser L. hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de Stede Workum met als
11-01-1815
onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3)
30-18
Visser L. Hij ondertekend mede als lid van de gemeenteraad van Workum het volgende document; Omslag Quotisatie over de 355
09-01-1817
gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende
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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)
Visser L. hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Sluyterman P. A. Mr.---- Koopmans H.
Excepteur der Belastingen van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4)
Visser L.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning
namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren
Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen
der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A.,
Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en Stoffels S.
tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en
de voormalige Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Visser Lammert * 15 april 1816 te Sneek, een brief van de burgemaaster en wethouders van Sneek staat dat in het certificaat van de
Nationale Militie wordt vermeld dat zijn vader Lammert is, maar dat moet zijn Visser Thijs en de moeder Hoites Leutske enz. jaar
1840 (5)
Visser Lammert Melchers wordt vermeld op de staat van niet inschrijving voort de Militie enz. jaar 1825 (1)
Visser Lammert Melchers, een document van personen die zich geheel of gedeeltelijk niet hebben gemeld voor de Militie enz., een
staat met 12 kolommen informatie over hem o.a. dat hij de zoon is van Visser Melcher en Baukes Antje enz. Jaar 1825 (3)
Visser Lammert, 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)
Visser Leendert Hendriks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot
der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Visser Leuwe Akes 549 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
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)
Visser Lieuwe de weduwe, 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)
Visser Lieuwe Jacobs te Westdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Visser Lieuwe K. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Visser Lieuwe K. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet
met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr. 63/9751 jaar
1839 (3)
Visser Lieuwe L. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe
Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat
wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Visser Lieuwe 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)
Visser Lieuwe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Visser LieuweWigles van beroep Visser te Laaxum. jaar 1822
Visser Lodewijk, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Visser Loeke, Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een document dat aan de Gouveneur van Vriesland
gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 %
enz. enz. enz. tevens een extract uit de Notulen van de Vroedschap waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J , en de
Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) i.v.m. met een benoeming van een beangrijke post door Abinga van Humalda Jonkheer J
. , en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L. (secretaris) , Koelman Jan., Stelwagen J. J., Trony J., tevens een
handgeschreven en ondertekende brief van Sluijterman L. A. F. waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A.
(Evert Arend) jaar 1814 (9)
Visser Lokke Jans, hij wordt opgezonden naar het instituut voor Doofstommen te Groningen, wordt ook i n genoemd Visser Tjerk
G. en zijn vrouw betreffende hun ongelukkig kind jaar 1841 (2)
Visser Lolke de weduwe---- Dijk van Jan Coops wonende te Workum geeft met schuldig respect te kennen in een door hem
getekende brief dat hij tijdens klein twintig jaar als knecht is in dienst geweest bij de weduwe Visser Lolke van beroep
Kalkbrandster te Workum, dat hij op 10 Maart 1825 naar zijne mening willekeurig uit den dienst is ontslagen en hij
schadevergoeding wenst maar onvermogend zijnde verzoekt hij de Gouveneur enz. enz. jaar 1825 (4)
Visser Lolke Lid van de Raad der Stad Workum 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)
Visser Lolke 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)
Visser Lolke Taekes, Winkelier te Dronrijp maakt bekend in een handgeschreven en ondertekende brief, in een advertentie het in
werking stellen van de Stoomboot “Dronrijp” Tussen Dronrijp en Franeker , Dronrijp en Sneek, Dronrijp en Harlingen en tussen
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Dronrijp en Leeuwarden , een advertentie dat de boot die van Dronrijp via Welsrijp en Winsum in plaats van langs Huins, Lijons en
Baard, naar Sneek en terug enz. jaar 183 (5)
Visser Lolke 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)
Visser Lolke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz.
jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Visser Lolke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz.
jaar 1816 (3)
Visser Lolke, 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)
Visser Lourens , Zeemilitie, gaat naar Bilbao, 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)
Visser Lourens G. , Zeemilitie naar de Oostzee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Visser Lourens G. , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Visser Lourens G. , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Visser Lourens G. , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Visser Lourens St. Anna Parochie (dorp) Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Visser Louw, Marsdrager, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Visser Luke P. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Visser Lyke Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Visser Lyte P. x Visser Tjeerd, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Visser M. 21 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)
Visser M. Ales staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (4)
Visser M.---- Boersma Cornelis S., Kuyper Rinse D. en Visser M. in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van
Ackrum en Terhorne schrijven en ondertekenen een request aan de Commissaris in het Arr. te Leeuwarden dat zij een losse schuld
hebben van 280 gld. En een Obligatieschuld van 800 gld. En de Schuldeisers sterk aanmanen en zij n iet in staat zijn enz. maar
door de verkoop van enz. jaar 1814 (2)
Visser M. gehuwd met Feenstra Grietje, 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)
Visser M.---- Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker
K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van Leeuwarden op Dokkum en alle wonende te Dokkum. in welke dienst
voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en
tarieflijst ook wordt er gesproken over de Rijn en IJsselstoombootmaatschappij te Kampen die de benodigde stoomboot zal
leveren jaar 1856 (61)
Visser M.---- Keuning E. J. c.s. =( , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W.,
Hoedemaker K.,) Visser M.) alle Concessionarissen en Trekschippers van Leeuwarden op Dokkum en alle wonende te Dokkum.
Zij verzoeken een concessie om het in werking brengen van schroefstoomvaartuig van ca. dertig tonnen last tussen Dockum en
Leeuwarden enz. jaar 1853 (22)
Visser M. S. 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)
Visser M. Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 1822 (3)
Visser M. te Ackrum staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de
geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
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Visser M. te Tzum, 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)
Visser Maaike Gerrits Weduwe van Ruurd M. Fenenga Reder
Visser Maartje Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Visser Machiel S. (als Pagter) hij wordt samen met anderen vermeld op de staat van de begroting van de Gemeente Lemmer in het
extract uit het Procesverbaal van de verpagting der Dorps Visserijen over 1813 met te betalen bedragen enz. jaar 1814 (7)
Visser Machiel S. ,Hij staat vermeld in het Extract uit het procesverbaal van de verpagtong der Dorpsvisserij der Gemeente
Lemmer over den jare 1813 met vermelding van de pachtsom, enz. enz. jaar 1814 (5)
Visser Maike Jetses, 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)
Visser Maria met Schwarts Johan Gotlieb---- Schwarts Johan Gotlieb Sergeant verzoekt in een door hem ondertekende brief,
diende bij het 9e Bataillon Infanterie van Linie in Garnizoen te Leeuwarden gediend hebbende bij het 33e Regiment Hollandsche
Jagers en als Sergeant getrouwd met Visser Maria en hebbemde 2 kinderen enz. en vertrokken naar Den Bosch en Frankrijk enz.
en zij verzoeken om hun kind Schwarts Jan die is ingeschreven den 8-1-1810 bij de controle bij de 3e Comp. geboren te
Wissekerke in Zuijd Beverland bij Camperlanderveer en verzoekt een bewijs of zijn zoon nog levendig bevond of gestorven zijnde
enz. jaar 1815 (1)
Visser Maria, 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)
Visser Markje, 55 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)
Visser Marta, 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)
Visser Marten B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Visser Marten B. , 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)
Visser Marten B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Visser Marten Baukes te Langweer 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)
Visser Marten Baukes, 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)
Visser Marten Jacobs , Kastelein te Sloten wegens kwartiering enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen
wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen
enz. jaar 1814 (4) dossier 12
Visser Marten Jacobs is genoteerd op de rekening van 1815 der achterstallige schulden van 1808 en volgens boek en rekening een
veel hogere pretentie ten laste van de Stad Sloten hebben enz. enz. jaar 1818 (2)
Visser Marten Jacobs, Kastelein te Sloten klacht ter zake van Feikje Douwes huisvrouw van Casper Roelofs de Jong Kastelein te
Sloten wegens een weigering van betaling van haar schulden jaar 1819 (9)
Visser Marten Jacobs, Kastelein, Huis 72, 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)
Visser Marten Jakobs te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz.
in te vorderen, jaar 1817 (9)
Visser Marten Sipkes Lemmer Zeilmaker op de Kleine Maria, jaar 1838

Visser Marten Sipkes, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van
enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Visser Marten, 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)
Visser Martin Sipkes * 23-11-1815 Matroos, jaar 1837
Visser Martinus te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum 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 1867 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825
Visser Martinus te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum 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 1858 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825
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Visser Martje Hinnes---- Visser Sjoerd Hinnes te Joure , een verzoek tot kwijtschelding van een boete wegens het niet op tijd
afleggen van de eed als erfgenaam in een boedel van Visser Martje Hinnes overl. 26 december 1840 te Balk enz. enz. enz. en de 2e
rekwestrant Visser Heerd Hinnes tevens van hem een handgeschreven brief met handtekening dat hij onvermogend is en bij de
Doopsgezinde armen enz. enz. jaar 1841 (5)
B-34
Visser Martje Joukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
13-02-1832
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (4)
137 blz. 6
Visser Meine Martens te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar
19-03-1817
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)
316
Visser Meine Martens, Stads Boode, Huis 88, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van
22-07-1818
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)
532-a
Visser Meinters Reijes----Siegman Klaas 56 jaar en Visser Meinters Reijes 24 jaar verder geboorteplaats enz. enz. zij staan
06-07-1823
vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar de Ommerschans enz. jaar 1823 (3)
05-02-1825
Visser Melcher---- Visser Lammert Melchers, een document van personen die zich geheel of gedeeltelijk niet hebben gemeld voor
8-C
de Militie enz., een staat met 12 kolommen informatie over hem o.a. dat hij de zoon is van Visser Melcher en Baukes Antje enz.
Jaar 1825 (3)
489-6
Visser Melle Ales staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
1+10-12
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
18-05-1841
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (4)
13-01-1881
Visser Metske Andries te Oudkerk, Ondernemer en Huurder van het Beurtschip te Oudkerk , Onderwerp: o.a. een aankondiging
akte 64 t/m 66 van zijn Beurtdienst tussen Oudkerk en Leeuwarden v.v. , wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is
aangekondigd het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook
vermeld jaar 1881 (4)
828-6
Visser Michiel Wiegers dat hij als Sergeant Majoor enige aanspraak op bevordering kan maken en i.p.v. Visser Wigle Jan die
23-08-1841
eervol ontslag heeft gekregen is hij bevorderd tot 2e luitenant, staat vermeld in een brief van de Grietman van Wijmbritseradeel de
heer Rengers S. (Sjuck) van Welderen Baron enz. jaar 1841 (5)
763/22
Visser Michiel Wiegers, Voorgedragen als Officier bij de Schutterij van Sneek i.p.v. Visser Wigle Jans van beroep Koopman 33
05-08-1841
jaar enz. enz. jaar 1841 (2)
36-A
Visser Minze Korn. Visker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
blz. 31
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
22-04-1824
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)
Deel 2
Visser Monte , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.37
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1881
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
1186-6
Visser Monte A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
29-11-1814
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)
Deel 2
Visser Monte naar Curacao, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz.37
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
00-00-1881
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
01-03-1825
Visser Monte Sijtzes en Post Marten Martens, schippers van Paesens hebben aan wal gebracht o.a. 70 bundels natte en door het
18-1-A
zeewater beschadigde Hennip geborgen uit een beoosten Schiermonnikoog op de Koeplaat verongelukt Brikschip enz. enz. jaar
1825 (3)
Deel 2
Visser Monte, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.30
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening
00-00-1880
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Deel 2
Visser Monte, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.33
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1881
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Deel 2
Visser Monte, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.51
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1884
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
584
Visser N. 2 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
02-12-1817
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)
458/9
Visser N. J. Sloten Schipper, jaar 1837
34/4140
12-05-1837
18-A blz. 38
Visser Nammen S. te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
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)
255-B
Visser Nes? 316 Stavoren is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
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)
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Visser Obbe, 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)
Visser One Fransen * 30-12-1795 z.v. Klases Betske (vader niet genoemd) 12 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door
Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser P. P. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Visser P. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden 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)
Visser P. de weduwe te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Visser P. F. Zeevarend
Visser P. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Visser P. J. ----- Greveling J. T. van beroep Veenbaas te Nijega het betreft het verzoek van royement van zijn hypotheek verder
wordt genoemd Visser P. J. en Jong de Jan Karsten jaar 1839 (3)
Visser p. J. de weduwe wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Visser P. N. , 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)
Visser P. P. , 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)
Visser P. P. en Zwaag van der S. S. onderwerp; memoriaal van uitgestelde zaken jaar 1841 (1)
Visser P. P. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser P. P. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser P. P. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840
(7
Visser P. R.---- Baaijema J. J. en Visser P. R. Miliciens over hen is een rapport ontvangen dat zij bij de gemeenschappelijke
dispositien van 17/31 augustus enz. jaar 1840 (4)
Visser P. R. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar
1824 (3) dossier (45)
Visser P. W. de weduwe te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Visser Palus Renkes Franeker Schippersknecht, jaar 1838
Visser Paulus Enschede Politieagent Enschede, jaar 1918 (2)
Visser Petrus 526 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)
Visser Petrus te Heeg wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale
Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling welke op
den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Visser Pier 5e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1861 (2)
Visser Pier Bolsward Beurtschipper
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Visser Pier Bolsward gestrand in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een document waarin door de Strandvonder
Heeckeren van W. R. J. D. vermeld wordt wat er van de lading is aangespoeld/in zee opgevist enz. jaar 1818 (2)
Visser Pier Bolswarder Beurtschipper dat op 6 maart j.l. door hem een nieuwe scheepsboot in zee is gevonden en op 23 april is
gemelde boot door Brouwer J. W. qq voor de eigenaar geclaimd enz.jaar 1817 (1)
Visser Pier Hanses 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)
Visser Pier Jekeles Bolsward op Asd Beurtschipper
Visser Pier Jekeles------ Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers
Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden
genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R. Stadsmayor Boer de Meyer
Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan , Burgemeester Lootsma J. A
(Jacob Aukes) enz. enz. jaar 1817 (5)
Visser Pieter Alef professioneele onderwijzer is te Pingjum geplaatst op 12 Maart 1822 op voordracht van de Grietman van
Wonseradeel de brief is ondertekend door de Schoolopziener Bruining Alb. van het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1), jaar
1822 (1)
Visser Pieter Ales , Schoolonderwijzer der 3e rang zijn aanstellingals onderwijzer in de school te Pingjum, wordt ook in genoemd
de schoolopziener Bruining Alb. Te Pietersbierum jaar 1822 (1)
Visser Pieter Ales is benoemd als onderwijzer te Pingjum en aanvaard bij deze zijn functie jaar 1822 (1)
Visser Pieter Ales---- Karsten Hendrik , hij heeft vrijwillig afstand gedaan van zijn functie als Onderwijzer vacant is geworden en
benoemd is Visser Pieter Ales jaar 1820 (1)
Visser Pieter Aukes---- Stinstra S. Schipper te Harlingen een request verzoekende een nieuwe Zeebrief voor het Schip op de Jonge
Sikke door verandering van Kapitein IJzenbeek T. K. de nieuwe Kapitein is Visser Pieter Aukes, jaar 1824 (3)
Visser Pieter Baukes te Woudsend, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Visser Pieter Baukes te Woudsend, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die ten
aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen
en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz.
jaar 1814 (6)
Visser Pieter Boukes, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met
diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Visser Pieter Douwes---- Visser Elias * 01-05-1830 Stavoren zoon van Visser Pieter Douwes Maijke Gjalts het betreft de Militie
en een geboorte extract enz. jaar 1841 (4)
Visser Pieter Eelses staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders
restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Visser Pieter F. Schiermonnikoog Schipper op de Hoop, jaar 1838

Visser Pieter H., 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)
Visser Pieter hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad
Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun
Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
Visser Pieter J. in leven gehuwd met Vries de Gatsche Klaazes weduwe van Visser Pieter J. 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)
Visser Pieter J. Koemelker 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)
Visser Pieter Jans te Balk, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Algemene Armen van de
Gemeente Balk wegens rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9)
Visser Pieter Jans de weduwe, 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)
Visser Pieter Jans Schipper, jaar 1838

Visser Pieter Jans, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Visser Pieter Jans, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de Ajax maar ontheven
van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de bemanning hen niet meer goed
herkende enz. jaar 1822 (1)
Visser Pieter Klazes----- Kuur de Syke Pieters gehuwd met Visser Pieter Klazes te Amsterdam, een antwoord op haar request
wegens vrijstelling boete wegens de nalatenschap van Kuur de Pietje Luitzina, jaar 1824 (3)
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Visser Pieter Kollum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Visser Pieter Leendert 28 jaar geboren te Dockum , Soldaat bij het 1e Batt. Inf. der Landmilitie, hij was gedeserteerd maar heeft
zich weer aangemeld en is getransporteerd naar het Provoosthuis enz. enz. jaar 1814 (2)
Visser Pieter Leenderts, Matroos wonende te Dockum hij verklaard dat hij krijgsgevangene is gemaakt toen hij op een Deensch
schip vaarde enz. jaar 1814 (1)
Visser Pieter Leenderts, Matroos wonende te Dokkum. Hij geeft te kennen dat hij na zijn gevangenschap in England in de maand
April teruggekeerde zijnde enz. enz. jar 1814 (2)
Visser Pieter Lieuwes 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Visser Pieter Oenes te Westdongeradeel 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)
Visser Pieter Pieters , een declaratie voor zijn reiskosten wegens een naloting voor de Militie en het in ogenschouw nemen van de
opgeslagen wapenen enz. jaar 1820 (1)
Visser Pieter Pieters geboren te Makkum hij is gedeserteerd en wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn Signalement en verder
gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)
Visser Pieter Reitjes, 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)
Visser Pieter Remmeren--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Visser Pieter Thijsses (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente
Terschelling behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Visser Pieter Wigles---- 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)
Visser Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Visser 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 1883 (2)
Visser Pieter, 417 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)
Visser Pieter, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 *04-02-1819 Pernis, 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)
Visser Pieter, 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)
Visser Pieter, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Visser Pieter, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Visser Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Pieter, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Pieter, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Pieter, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Visser Pijtter Jans , Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben
gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben bekomen
enz. jaar 1815 (2)
Visser Pijtter Jans---- 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

8199

8199

6628

729/5, 290
Bladzijde 5
17-07-1839
729/5, 290
Bladz. 27-v
17-07-1839
825 blz. 3>
23-05-1814

6640

539
14-06-1815

6636

154
06-02-1815

6624

169
29-01-1814

6629

842
01-07-1814

6623

128-134
06-01-1814

6390

50-51
07-12-1814

6631

1076
02-09-1814
1445
19-11-1814

6633

6633

1393
10-11-1814

9134

1292
21-09-1883
1005
15-12-1821
253/9, 286
13-03-1838
44 / 601
30-12-1915

6077
8076
9182

6841
5662
5986

1-A
26-04-1824
101
01-04-1881
262 lijst 3.
08-04-1814

6834

7-A blz. 6
18-02-1824

6870

15-03-1825
34-C

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)
Visser R. C. te Grouw 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)
Visser R. C. te Grouw 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)
Visser R. 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)
Visser R. H. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de
Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz.
jaar 1815 (4)
Visser R. J. President Burgemeester van der gemeente Sloten ondertekend samen met de secretaris Ruardi een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de terugzending van het requeste van o.a. Visser Harmen Siebes en Jong de Kasper Roelofs
en dat zij bekend zijn aldaar enz. jaar 1815 (2)
Visser R. J. ---- Velde van der Melis ex Griffier van de Gemeente Sloten wordt voorgedragen en ondertekend door de
Burgemeesteren Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) van de Stad Sloten tot waarneming van de
zaken van de Secretaris in de Stad Sloten, verder Ruardi J. (Johannes) 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)
Visser R. J. (Ruurd Jacobs) als Burgemeester benoemd voor de Stad Slooten 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)
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 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)
Visser R. J.---- Alberts Jan thans dienende onder het 13e Bataillon Inf. van Linie in Garnizoen te Amsterdam , bij terugzending van
zijn request (aanwezig) schrijft de Burgemeester van Sloten dat wij ons niet genoeg kunnen verwonderen over de onbeschaamdheid
van dezen rekestrant en desselfs huisvrouw Heerman Sophia enz. deze Jan Alberts is door de heer Maire Moer van de J. in de
maand Mei 1812 aangenomen als Kustkannonier voor de gemeente Sloten voor een somma van vijf Hondert Car. Guldens voor
die vijf jaar verder is hij ontslagen door de toen residerende Maire Visser R. J. (Ruurd Jacobs) enz. enz. jaar 1814 (4)
Visser R. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Visser R. J.---- Nijenhuis W. T. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland bij absentie van de President Burgemeester
van Sloten het betreft de Traagheid van administratieve werkzaamheden worden afgehandeld met als reden de afwwezigheid van
de President Burgemeester Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en den Sequens Burgemeester Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) en dat
de secretaris geheel enz. jaar 1814 (2)
Visser R. J.---- Olivier W. Olivier W. gechargeerd wegens afwezigheid van de Commissaris in het Arrondissement Sneek
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met terugzending van het requeste van de Heer Hottinga van W. H.
(Willem Hanzes). Burgemeester der Stad Sloten en dat de aangevoerde redenen niet ongegrond zijn en dat Visser R. J. (Ruurd
Jacobs) weinig geschikt is tot President Burgemeester van Sloten door desselfs al te grote slapheid enz. jaar 1814
Visser R. J.----- Visser T. S. bij zijn afscheid als Raadslid van Workum enz. enz. er wordt een grondig onderzoek in gesteld naar de
beschuldigingen van de voorzitter Visser A. J. enz. enz. jaar 1883 (2)
Visser R. K. hij ontvangt een voorlopige verevening van f. 10.= wegens het ontdekken en aanwijzen in het Slotermeer van eene
zogenaamden eiken zink balk enz. jaar 1821 (2)
Visser R. K. Schipper op de Wilhelmina, jaar 1838
Visser R. S. H. 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)
Visser R. S. Kapitein op de Vriendschap, jaar 1824
Visser R. S. Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Visser Rein Hendriks 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 Gebouwde
eigendommen enz. over jaar 1814 (5) (Visscher)
Visser Reinske J. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der
kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Visser Reitje Pieters, 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)
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Visser Remke IJsbrands * 22-09-2828 Ligtmatroos op de Hylkema, jaar 1837
Visser Remke IJsbrands Schiermonnikoog Matroos op de * 22-09-1818 Vriendschap, jaar 1838
Visser Remke Reinders ---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden verzonden
aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2, Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 1. verder
genoemd Eskes K. enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip met een Inventaris en Specificatie
oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper, Dijk van Klaas Klaassen, Jellen
Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas, Jurgens Foike een rekening met zijn
handtekening, jaar 1823 (18)
Visser Remke Reinders zijn erfgenamen zijn zijn weduwe Colle Jantje Pieters die de heer Zeilinga E. A. gemachtigd heeft tot het
ontvangen der gelden , ook zou Jelles Jurjen op Schiermonnikoog enige aandeel in die gelden hebben maar hij woont daar niet maar
op Borkum en die ook de heer Zeilinga E. A. gemachtigd heeft tot het ontvangen der gelden enz. wordt gesproken over een een zak
met geld afkomstig uit het Koninklijke Groot Brittannische Hanoversche ambt te Norden enz. jaar 1823 (1)
Visser Remke Ysbrands * 22-09-1818, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de
Harmonie, jaar 1841 (4)
Visser Rense Jacobs geboren te Sexbierum bij Franeker oud 20 jaar hij is gedeserteerd en wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn
Signalement en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)
Visser Rienk B.---- Bosch J. W. Schoolonderwijzer te Hollum op het eiland Ameland Onderwerp: zijn request weens geene
betaling aan hem gedaan door de Hervormde Kerk administratie als beloning voor de waarneming van het Koster Ampt enz. ook
genoemd Ruyter Gerbrand Jansen Kerkvoogd sedert 1781 en Visser Rienk B. die deelden mede dat de vorige schoolonderwijzers
nimmer tractement enz. en dat door sekere omsandigheden Vries de Douwe Gerbens is afgezet in de revolutionaire als
schoolonderwijzer wierd eene Gerrits Hendrik behorende aan de Doopsgezinde Kerk enz. jaar 1825 (2)
Visser Rienk Bottes---- 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 Ruijter de G. J.
(Gerbrandsz J.) (assessor) is toegezegd de post van Koster der hervormden en schoolonderwijzer, 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)
Visser Rienk Bottes---- Visser Siebe Pieters te Hollum op Ameland, een erugzending van zijn request waarop o.a. staat dat hij een
gezin met 5 kinderen heeft , en hij van Goud Zedelijk gedrag is , en zijn Grootvader Visser Rienk Bottes de kinderen al ter zijne
laste heeft genomen enz. enz. en dat er voor em is gecollecteerd enz. jaar 1820 (1)
Visser Rimmelt Piers---- Andringa de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van geschikte personen voor de vacante bediening als Veldwachter te
Langweer i.p.v. Weide van der Gijsbert die met pensioen gaat en wel Frankena Meije Lammerts Werkman te Langweer en Visser
Rimmelt Piers enz. jaar 1841 (3)
Visser Rink Bottes van beroep Schipper wonende in het Dorp Holm op Ameland ondertekend samen met andere schippers een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij te anker moeten gaan en zij verzoeken om twee Lantaarn Ligten voor de\
in de nagt ter reede kommende schepen enz,.verder een brief van de Minister van Marine dat er controle moet zijn en als er enige
vrees voor besmetting zal zijn zijn i.v.m. de in de Stad Noja in het Koninkrijk Napels heersende besmettelijke ziektes zij dan enz.
jaar 1816 (5)
Visser Rink Gosses Ameland Schip de Vriendschap
Visser Rinnert K. Schip de Wilhelmina
Visser Rinnert Kapitein op de Wilhelmina, jaar 1837
Visser Rintje Sines hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen
vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de
maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken betreffende een verzoek van
voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door hem ondertekende brief ook een
afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af van 400 guldens voor
eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen van Jacob, Wierda
Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878 (35)
Visser Rintje Sines te Workum Matroos op de Planter , jaar 1841 (4)
Visser Rintje Sines te Workum Ondernemer ener Stoombootdienst , Onderwerp: een aankondiging in een advertentie van zijn
Stoombootdienst met zijn schip genaamd de “ Stad Workum” van Workum op Sneek tevens de Dienstregeling en Tarief voor
Personen en bagage, ook aanwezig een aanplakbiljet, jaar 1880 (4)
Visser Rintje Sines Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen
informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4)
dossier (22)
Visser Rintje Sines Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Visser Rintje Sines Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Visser Rintje Sines Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Visser Rinze Fakes Veldwachter te Witmarsum., jaar 1840
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Visser Rinze 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)
Visser Rinze L. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Visser Roelof, 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)
Visser Roelof, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Visser Romke 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)
Visser Romke S. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Visser Rutgerus, 451 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)
Visser Ruurd Jacobs 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)
Visser Ruurd M. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Ruurd M. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Ruurd Melles Eeltjes * 13-09-1816 Stuurman op de Vrouw Maaike, jaar 1837
Visser Ruurd Melles Eeltjes Schiermonnikoog Stuurman op de Vrouw Maaike, jaar 1838

Visser Ruurd Melles Eltjes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende
Visser Ruurd Michiels---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met
een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk
Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser
Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als
erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5)
Visser Ruurt Coopmans van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Visser S. , Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel
jaar 1916 (2)
Visser S. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Visser S. Ee Schip de Antilope, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Visser S. Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Visser S. H. Huins Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Visser S. H. te Lemmer---- staat vermeld op een document inzake de bekeuringen van : Blanksma U. U. te Kimswerd, Visser S. H.
te Lemmer, Temminga A. G. te Oosterend, Banning & zoon de weduwe te Workum, Sijtinga J. B. te IJsbrechtum enz. jaar 1840 (4)
Visser S. J. ---- Giezen van A., Holster J. en Visser S. J. er bestaan geen bedenkingen om de werkzaamheden van de meeting in de
gemeente enz. enz. en dat zij de eed zullen moeten afleggen jaar 1820 (1)
Visser S. J. , hij is Landmeter te Veenwouden en hij verzoekt 14 dagen verlof okm naar Noord Braband in de Gemeente
Raamsdonk te mogen gaan voor Familie betrekkingen enz. en dit wordt toegestaan in document jaar 1820 (3)
Visser S. J. te Huizum hij is benoemd als Landmeter 1e classe van de Provincie Friesland enz. enz. jaar 1819 (3)
Visser S. J., ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe
Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,
dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J., en aan de landmeter der 1e
klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)
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Visser S. M. en Lycklama a Nijeholt Jonkheer A. G. zij zijn als Schatters over 1824 te Oldeboorn gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Visser S. M. te Akkrum 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)
Visser S. M. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Visser S. M.,---- Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. worden ook
in genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks, Doorenbos Willem, Rypkema T. T., Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit Tjallings, Visser
S. M., Doesburgh van W., (9) jaar 1824
Visser S. N. 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)
Visser S. O. Schip de Anna Sophia
Visser S. Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Visser S. Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Visser S. P. 6 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)
Visser S. R. 4 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a
Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Visser S. R. 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)
Visser S. R. 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)
Visser S. R. te Workum een verleende vergunning (blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad Workum “ met het
reglement enz. jaar 1891 (1)
Visser S. R. te Workum, , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Stad Workum“ gebruik te mogen maken van
de Vaarwaters voorkomend in het reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen
enz. jaar 1903 (1)
Visser S. R. te Workum, met de Stoomboot “De Stad Workum” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten
Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met
Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Visser S. R. te Workum, wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het Reglement van
Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en Sleepboten van te grote
afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8)
Visser S. R..een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De Stad Workum . “ met het reglement
en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Visser S. T. 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)
Visser S. te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Visser S. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840
(7)
Visser S. W. ---- 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)
Visser S. W. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Gehele provincie (122)
Visser S. W. Boerenknecht te Gaast verzoekt om kwijtschelding van de door de regtbank Sneek aan hem opgelegde
gevangenisstraf, boeten en kosten enz. jaar 1841 (4)
Visser S. W. te Lewmmer, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr anken
in de Grietenij Lemsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Visser S. W. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
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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)
Visser S. W. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser S. W., 21 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen
Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met
vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag, jaar 1839 (6)
Visser S. W.te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Visser S. Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Visser S. Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Visser Sake Eelzes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte
goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein
Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Visser Sake M. ---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot staving
van de grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van
Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718 en tot bewijs dat
Lycklama a Nijeholt Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St.
Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel,
Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema
T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar 1821 (7)
Visser Sake 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)
Visser Sake M. 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)
Visser Sake Meinderts Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Visser Sake Meindertsma 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)
Visser Sake 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)
Visser Sake Meintes te Akkrum 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)
Visser Sake 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)
Visser Sape Foppes 42 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)
Visser Sape Pieters---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ
Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te
Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg
catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans
Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen ten lading overstaande van
diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
Visser Schiermonnikoog Kapitein op de Gerrit Willem 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)
Visser Schiermonnikoog Kapitein op de Lina Johanna komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)
Visser Schiermonnikoog Kapitein op de Lina Johanna komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)
Visser Schiermonnikoog Kapitein op de Lina Johanna komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)
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Visser Schiermonnikoog Schip de Johannes 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)
Visser Sibbe Uilkes gepensioneerde van de Staat is ingeschreven in het Grootboek van Pensioenen wegens zijn overlijden no.
1183, jaar 1821 (1)
Visser Siebe H. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met
gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr. 63/9751 jaar 1839
(3)
Visser Siebe Harmens , Koopman te Sloten wegens kwartiering enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen
wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen
enz. jaar 1814 (4) dossier 12
Visser Siebe Harmens 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)
Visser Siebe Harmens, Koopman, Huis 65, 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)
Visser Siebe Machiels---- Kruis Wieger Gerrits te Oldeouwer wonende Onderwerp: een afschrift van een procesverbaal van Arrest
tegen hem en beslaglegging door de deurwaarder Vries de Egbert vergezeld door de getuigen Barteloodt Georgius dienaar de
justitie en Visser Siebe Machiels, Sjouwer beide te Lemmer , tevens wordt er beschreven op welke voorwerpen (veel) er beslag is
gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Visser Siebe Pieters te Hollum op Ameland, een erugzending van zijn request waarop o.a. staat dat hij een gezin met 5 kinderen
heeft , en hij van Goud Zedelijk gedrag is , en zijn Grootvader Visser Rienk Bottes de kinderen al ter zijne laste heeft genomen enz.
enz. en dat er voor em is gecollecteerd enz. jaar 1820 (1)
Visser Siebe Pieters te Hollum , een verzoek van hem tot onderstand , en hij moet volgens het antwoord zoveel als mogelijk is
worden geholpen enz. jaar 1821 (1)
Visser Siebe Tjepkes * Wierum 10-09-1802 , hij is soldaat maar wegens het overlijden van zijn broer overleden 16-10-1822 is hij
enigst zoon geworden en krijgt hij enz. enz. jaar 1825 (5)
Visser Sierd Hotzes 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)
Visser Sierd Hotzes, Mr. Timmerman, Huis 117, 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)
Visser Sietze Romkes 130 Workum 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)
Visser Sietze Wigles ---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis
Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz.
tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders
te Laaxum op de 29-12-1819 enz. , jaar 1822 (8)
Visser Sieuwke Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Visser Sijbe Douwes 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)
Visser Sijbe Tjepkes Milicien loteling van de ligting 1822 uit de Gemeente Ameland uit hoofde van eenigste zoon door het
overlijden van zijn broeder uit den dienst moet worden ontslagen enz. jaar 1825 (3)
Visser Sijbe, 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)
Visser Sijbeld Gerrits 345 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij
de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling
Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Visser Sijbold Gerrits 345 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)
Visser Sijbold Gerrits 540 Stavoren? 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)
Visser Sijbold Gerrits staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
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welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Visser Sijbolt Gerrits * Warns bij Stavoren wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Visser Sijbren Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Visser Sijmen, 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)
Visser Sijtte Gjalts---- Dijkstra T. W. Schout van de gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het te retourneren het request van Visser Sijtte Gjalts alhoewel genoemde het slordige en onbeschaamdheid enz. en dat
de Armvoogden Alhier ten opzigte van de weigering enz. jaar 1816 (2)
Visser Sijtze Annes, 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)
Visser Sijtze, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Visser Sikke Jans 19 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)
Visser Simon heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Visser Simon Wiegers Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp: er is ten laste van hem opgemaakt
procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel, dat de persoon van Vries de Willem Zeilmakersknecht van
bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief van de Rijksadvocaat waarin o.a.
vermeld wordt de firma Fortuin en Visser, een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek waarin vermeld Vries de Willem Teunis
knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon
opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de schepen van schippers mede binnen te brengen en de
houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder een declaratie der verschuldigde kosten voor Visser Simon
Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder de ambtenaar van bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en
Pontier….? enz. jaar 1840 (24)
Visser Sine R. Stoombootdienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Visser Sine R. te Workum staat vermeld met zijn boot de “Warga”op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het
bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. Jaar 1891 (3) hele
dossier (7)
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Visser Sine te Workum met het Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Visser Sine Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Visser Sine Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Visser Sine Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Visser Sine Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Visser Sine Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Visser Sipke Berends 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)
Visser Sj. Ried Schip de Anna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Visser Sj. Ried Schip de Anna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Visser Sjarde Jelles werkman te St. Annaparochie hij heeft tot 1795 gefungeerd als Beestraalloper enz. enz. jaaqr 1815 (2)
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Visser Sjarde Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Visser Sjierk, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Visser Sjoerd Floris hij is overleden en wordt afgemeld vanwege zijn pensioen als militair het nummer is 2876 en zijn pensioen is
groot fl. 91 per jaar jaar 1819 (1)
Visser Sjoerd Gatzes---- Dijk van L. G. (Lammert Geerts) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij zal gelasten Visser Sjouke Simons op marsch te begeven maar dat zodanige naam niet nog
perzoon hier niet bekend is maar in onze alphbetische lijst komt wel voor Visser Cornelis Jans, Visser Jan Cornelis en Visser Sjoerd
Gatzes enz. jaar 1815 (1)
Visser Sjoerd Hinnes te Joure , een verzoek tot kwijtschelding van een boete wegens het niet op tijd afleggen van de eed als
erfgenaam in een boedel van Visser Martje Hinnes overl. 26 december 1840 te Balk enz. enz. enz. en de 2e rekwestrant Visser
Heerd Hinnes tevens van hem een handgeschreven brief met handtekening dat hij onvermogend is en bij de Doopsgezinde armen
enz. enz. jaar 1841 (5)
Visser Sjoerd M Schipper 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)
Visser Sjoerd Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Visser Sjoerd Pieters Naarden/ Heerenveen Trekschipper, jaar 1819
Visser Sjoerd, 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)
Visser Sjolle P. staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde
droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt
verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Visser Sjouke Ruurds Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Visser Sjouke Simons 448 Terweel= Twellinga= Uitwellingerga 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)
Visser Sjouke Simons---- Dijk van L. G. (Lammert Geerts) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij zal gelasten Visser Sjouke Simons op marsch te begeven maar dat zodanige naam niet nog
perzoon hier niet bekend is maar in onze alphbetische lijst komt wel voor Visser Cornelis Jans, Visser Jan Cornelis en Visser Sjoerd
Gatzes enz. jaar 1815 (1)
Visser Sjouke Simons komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken,
geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der Land. Mil. te
Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar
1815 (3)
Visser Sjouke Simons Uitwellingerga Schipper
Visser Sjoukje Tjeerds te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Visser Sjoukje Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Visser Sjoukje Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Visser Sjoukje Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Visser Sybe Douwes 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)
Visser Sybe geb. 22-01-1859 Oosterlittens woont Oosterend, wegwerker aangesteld als Veldwachter jaar 1919 (3)
Visser Sybe H. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Visser Sybe te Zwolle, 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)
Visser Sybe te Zwolle, 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)
Visser Sybe te Zwolle, 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)
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Visser Syberens C.---- Heep J. J. er bestaat geen bezwaar tegen de afgifte van de Tuigage van het verongelukte Smakschip de
Vrouw Catharina, maar er zijn in de akte niet opgenoemd 2 stukken wand door Boer de J. A. , de Gaffel door Bosch van der F. P.
de Blokken door Visser Syberens C. aangebragt, jaar 1819 (2)
Visser Sybren Annes te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Visser Sybren Jans ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ
Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te
Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg
catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans
Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen ten lading overstaande van
diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
Visser Sybren Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 235
Visser Sybren Jans Visser te Wierum---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel heeft
ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie
van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder
Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane
Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz.
jaar 1821 (25)
Visser Symon, 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)
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, , jaar 1890
Visser Sytze Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Visser Sytze Ee Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (10)
Visser Sytze Jans---- Martens Pieter wonende te Laaxum heeft aan de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de
heer Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der)
. aangave gedaan van een door hem gevonden deel van een Vuuren Schip welke achter het Rode Klif is opgeborgen , en heeft de 7e
de eed afgelegd de commies Radijs Weitz F. te Molkwerum gestationeerd en hebbende in aanwezigheid van Visser Sytze Jans en
Visser Jacob Jans wonende te Warns had gelast dat de aangave te Stavoren enz. enz. jaar 1817 (2)
Visser Sytze te Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Visser Sytze, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1862 (2)
Visser Sytze, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1863 (2)
Visser Sytze, 8e Regiment Infanterie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1865 (2)
Visser T of F.? R. de weduwe van wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal
van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.
63/9751 jaar 1839 (3)
Visser T. Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst in het
Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 1841 (3)
Visser T. , 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)
Visser T. A. te Workum Onderwerp een verhuurd vaartuig te behoeve van enz. jaar 1841 (2)
Visser T. A. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Visser T. Ee Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
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Visser T. G.---- Schraa Harmen te Amsterdam en Visser T. G. schipper , Onderwerp of Schraa Harmen te Amsterdam dezelfde is
die voor enige jaren is beschuldigd van Valsche Munting in deze Provincie jaar 1824 (5)
Visser T. G. te Grouw wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser T. G. te Grouw is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser T. G. te Grouw is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser T. G. te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Visser T. G. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Visser T. H. te Grouw, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek als
verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser T. of F.? wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met
gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr. 63/9751 jaar 1839
(3)
Visser T. P. 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)
Visser T. Ruurts hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Lemmer een document
betreffende gehoord hebbende het voorstel van de Schout om een brief aan de Gouverneur te schrijven teneinde Autorisatie te
verkrijge, met als onderwerp de veel voorkomende Dolle Hondt Ziekte (Hondsdolheid) enz. jaar 1814 (4)
Visser T. S. bij zijn afscheid als Raadslid van Workum enz. enz. er wordt een grondig onderzoek in gesteld naar de
beschuldigingen van de voorzitter Visser R. J. enz. enz. jaar 1883 (2)
Visser T. Schiermonnikoog Kapitein op de Johanna 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)
Visser T. te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Visser T. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Visser T. Touwwerk door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen voor de fabriek
van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2)
Visser T. W. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Visser Taeke Aelzexs berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als
Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de
zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
Visser Taeke Eelzes---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan
boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip
zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar
zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth
Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een
inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten en ten huize van Jong de Freerk
Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken op de eene Haas d. A. en de andere anno 1726 zijnde deze goederen geborgen
door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens,
Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en
Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen
van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Visser Taeke Eelzes te Nes Visscherman van beroep heeft aangebracht geborgen goederen uit e op de Engelsmansplaat op strand
zittende schip zijnde volgens opgaaf een Aal-aak doch waarvan de naam en herkomst onbekend is dan volgt een lijst met de
geborgen goederen enz. jaar 1824 (3)
Visser Taeke Harmens lid van het college van zetters te Gaasterland (zijn overlijdensbericht 25 Juni 1879 , jaar 1879 (2)
Visser Taeke Pieters Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 341, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Taetske Walles gehuwd met Smeden van Sybren Goris dochter van Jonker Wipkjen Jacobs wordt ook genoemd Jonkers
Trijntje Geeps, Onderwerp de nalatenschap van Geest de Gerrit Jans te Joure en aldaar overl. Jaar 1841 (3)
Visser Taetske Walles, er wordt in genoemd een testament van Geest de Gerrit Jans, ook klachten wegens de diakenen jaar 1841
(3)
Visser Take AE. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren
Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en
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beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van een op het
Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de
Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers
van de goederen zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte
Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon
Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L.
Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft
geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Visser Take Eelzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als
plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de
geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk
Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter
presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen
door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle
Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als
Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser Take Eelzes ,
Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Visser Tamerus Canter te Bolsward 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)
Visser Tamerus Canter, 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)
Visser Tammerus Canter ------ Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is
aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus te Harlingen
geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar, Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te
Utrecht, Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum, Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst geb. 2
Februari 1789 aldaar, Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper
Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden , Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland, Boelens van
Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)
Visser Tammerus Canter, Fabrikeur te Bolsward , Hij is voorgedragen/benoemd als Schatter der Belastingen te Joure enz. jaar 1823
(3)
Visser te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen
van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Visser te Franeker 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 Harlingen de maand Mei 1840 met
5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Visser te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde 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)

Visser te Lemmer, Lemsterland 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 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)
Visser 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)
Visser Teeke E.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van het
Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de inventarislijst
met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)
Visser Th. M. te Wolvega een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Wolvega enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (11)
Visser Thaeke Montes Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 349, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Theeke Hotzes 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)
Visser Theunis---- Petersen Herm heeft in de Landmilitie getrokken no. 44 in het jaar 1809 vrijwillig uitgetrokken en thans te
Vlieland is gearriveerd voorzien van een pas van ontslag alsmede Bruijn Jacob en Visser Theunis hebbende gediend bij de Marine
ook terug gekomen is Koudenburg Volkert Aatses enz. jaar 1814 (41)
Visser Thieman, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Visser Thijs Johannes wordt hij vermeld in 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 dienende bij het Bataillon Nat. Mil.
No. 1, wonende te Esumazijl enz. jaar 1817 (3)
Visser Thijs S. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem 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
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Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Visser Thijs---- Visser Lammert * 15 april 1816 te Sneek, een brief van de burgemaaster en wethouders van Sneek staat dat in het
certificaat van de Nationale Militie wordt vermeld dat zijn vader Lammert is, maar dat moet zijn Visser Thijs en de moeder Hoites
Leutske enz. jaar 1840 (5)
Visser Thijs, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Thomas Sijbrens, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn op Gorredijk, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Visser Thomas Sybrens, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)
Visser Thomas Sybrens, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn op Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Visser Thomas, Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Visser Tiete Aukes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als
plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de
geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk
Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter
presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen
door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle
Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als
Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser Take Eelzes ,
Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Visser Tietje Tietes Moddergat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 350, Krantenartikelen betreffende de Ramp met
de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Tietje Tietes Moddergat Weduwe Lei Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 357, Krantenartikelen betreffende
de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Visser Tijs, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Visser Tjalling B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Tjebbe J. van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg
van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Visser Tjeerd Alles ,----- Kessler Charlotta Frederica Louisa Wilhelmina en Visser Tjeerd Alles , onderwerp gaat over hun
echtscheiding te Bolsward jaar 1841 (1)
Visser Tjeerd Cornelis Cornelis * 25-09-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen
Matroos op de Jonge Filip, jaar 1841 (4)
Visser Tjeerd Cornelis---- Visser Cornelis Tjeen * 23-10-1794 z.v. Visser Tjeerd Cornelis en Rijkets Reijntje 28 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz.
jaar 1817 (4)
Visser Tjeerd Dirks---- Visser Douwe Tjeerds * 05-12-1797 z.v. Visser Tjeerd Dirks (moeder niet vermeld) 3 is zijn volgnummer,
hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland
Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative
Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817
(4)
Visser Tjeerd Dirks---- Visser Jan Tjeerds * 02-09-1794 z.v. Visser Tjeerd Dirks (moeder niet vermeld) 23 is zijn volgnummer, hij
staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser Tjeerd Harmens---- 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)
Visser Tjeerd Harmens 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)
Visser Tjeerd harmens moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124
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daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz.
enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Visser Tjeerd Harmens, Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben
gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben bekomen
enz. jaar 1815 (2)
Visser Tjeerd Harmens, 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)
Visser Tjeerd harmens, 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)
Visser Tjeerd J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Visser Tjeerd J. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Visser Tjeerd Jans---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide
Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is
gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A. Commies, Swart de R.
Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra
Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends, Jong de Age Nuttes,
Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf
Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten,
ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) enz. jaar 1819 (7)
Visser Tjeerd Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Visser Tjeerd Johan naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Visser Tjeerd Johan naar Wieburg, 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)
Visser Tjeerd Johan, 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)
Visser Tjeerd naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Visser Tjeerd Romkes 17 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)
Visser Tjeerd Sipkes 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)
Visser Tjeerd Tjeerds 59 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)
Visser Tjeerd W. 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)
Visser Tjeerd, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Visser Tjeerd, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Visser Tjeerd, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Visser Tjeerd, 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 1865 (2)
Visser Tjeerd, 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)
Visser Tjeerd, Riga, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
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Visser Tjeerd, 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)
Visser Tjeerd, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Visser Tjerk 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)
Visser Tjerk G.----- Visser Lokke Jans, hij wordt opgezonden naar het instituut voor Doofstommen te Groningen, wordt ook i n
genoemd Visser Tjerk G. en zijn vrouw betreffende hun ongelukkig kind. jaar 1841 (2)
Visser Tjerk Jteerds, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Visser Tjerk P. , 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)
Visser Tjerk Tjeerds te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Visser Tjerk Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Visser Tjerk Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Visser Tjerk Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Visser Tjerk, 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)
Visser Tjipke Pieters, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of
aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
Visser Trijntje Hanzes 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)
Visser U. A. leverancier van onderscheidende goederen aan het Tucht en Blokhuis Onderwerp: betalingen enz. jaar 1820 (3)
Visser U. nr. 78 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Visser U., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B.,
Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de
weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,
Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J.
J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Zijlstra
R. J., Brugts J., jaar 1824 (21)
Visser U’m Aukes ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel heeft ten overstaan van
Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en
Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door
de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische
Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821
(25)
Visser Uilke opzichter te Koudum benoemd als Veldwachter jaar 1919 (3)
Visser Ulbe B. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Ulbe---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.
vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden
van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met
vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe
voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst
meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor
zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F., met Jaar
18191 (4)
Visser Ulbe Sybrands Huisman te Wartena, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (2)
Visser Ulbe, 426 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
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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)
Visser v.d. de weduwe te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek
als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser v.d. Jan Gaauwes hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Visser Volkert Jacobs---- Visser Jacob Folkerts * 13-12-1794 z.v. Visser Volkert Jacobs en Jacobs Etje 20 is zijn volgnummer, hij
staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Visser W & A. & zoon te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser W. & J. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser W.---- Bakker Jan Minnes een door hem ondertekend document van een door hem gedane overdragt van alle stukken van
het percept der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg betreffende aan de Heer Engelen Daniel (ondertekend mede dit
document) bij koninklijk besluit d.d. 21 maart benoemd tot ontvanger der Belastingen enz. enz. tevens ondertekenen de Controleur
der belastingen Loon van Folkert en Visser W. de Schout van Heeg jaar 1815 (3)
Visser W. D. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Visser W. D. 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)
Visser W. en A. Koopman in Aal en Visch te Heeg zij beklagen zich tegen naar hun inziens te hoge aanslag met de uitspraak op
zijn beklag jaar 1841 ( 8)
Visser W. H. 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
Visser W. J. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens
van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij
vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz.
ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en
vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Visser W. N. , 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)
Visser W. O. nr. 188 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Visser W. S. Wijmbritseradeel Schip de Palingschuit te Gaastmeer 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)
Visser W. S. Workum Schip de Palingschuit te Gaastmeer 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)
Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat eenjaar 1815 (1)
Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inschrijving van
den persoonen vallende in de termen der wet op de Schutterijen enz. jaar 1815 (1)
Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat de Soldij der soldaten door hem uit zijn privé beurs zijn verschoten maar dat enz. jaar 1815 (1)
Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat de heer Beekkerk Haije Old Luitenant Colonel Commandant van het Detachement Vriesche Garde enz.
en dat Fortuin Gerrit Anskes te Heeg en Haaitsma Willem Haitses te Zandvirden die Ganze Roeren de eerste gemerkt GAF, HEEG
en de laatste WHH, HEEG deze eigenaars menschen zijde welke grootendeels met het schieten van Watervogels enz. jaar 1815 (2)
Visser W. schrijft en ondertekend een brief betreffende een sollicitatie voor de functie van Schout of Maire van gemeente Heeg,
evenwel uit oorzaak mijne hooge jaren gedurende sukkelingen en smertelijke grieven veroorzaakt dor het afsterven van de twee
oudste zoons binnen de tijd van drie jaar enz. jaar 1814 (2)
Visser W. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser W. te Midlum 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
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(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Visser W. te Midlum, 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)
Visser W. te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser W. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Visser Wander Jans---- Zwaan Tjeerd Ninkes heeft samen met Visser Jacob Jans en Visser Wander Jans allen te Stavoren
woonachtig een scheepsboot in zee gevonden enz. jaar 1819 (1)
Visser Watze te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser Watze te Midlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser Watze, 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)
Visser Wicher Michiels---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met
een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk
Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser
Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als
erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5)
Visser Wickle, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar 1864
(2)
Visser Wiebe A. te Follega 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)
Visser Wiebe Jacobs * 14-05-1796 z.v. Visser Jacob Wiebes en Visser Geertje Harmanes 14 is zijn volgnummer, hij staat vermeld
in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het
Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Visser Wiebe Kapitein op de Vriendschap, jaar 1837
Visser Wiebe Kapitein op de Vriendschap, jaar 1838

Visser Wieger Annes Bolsward Beurtschipper Bolsward op Amsterdam , jaar 1840
Visser Wieger Annes Bolsward Beurtschipper Bolsward op Asd.
Visser Wieger W. ---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de
Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een
ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout
Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester
Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de
Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz. en de vlaggestok
in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)
verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school
om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn
vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat
verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het
komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)
Visser Wieger W.---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en raad van Woudsend die allen ondertekenen deelt aan de Gouveneur
mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de Ontvanger der
Gemeente enz. jaar 1815 (4)
Visser Wieger W. Kooplieden te Gaastmeer hij beklaagd zich tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn
beklag jaar 1841 ( 8)
Visser Wieger Wiegers , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2
Visser Wieger Wiegers uit de Landstorm, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon
Landstorm enz., jaar 1814 (2)
Visser Wieger, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
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Visser Wieger, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Visser Wieger, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1873 (2)
Visser Wiegertje S., 226 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)
Visser Wiegertje 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)
Visser Wiegertje, 21 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)
Visser Wietze J., 168 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)
Visser Wigle Ames te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Visser Wigle Anes Heeg Eigenaar van de Vier Gebroeders, jaar 1824
Visser Wigle Anes Heeg Eigenaar van de Visscherij, jaar 1824
Visser Wigle Anne & zn.---- Idsardi W. I. (Willem Idzes) Grietman van Westdongerradeel ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een zzebrief uitgegeven aan Haantje Johan Schipper op de Kornelia, een Meetbrief aan
Visser Wigle Anne & zn. te Workum Eigenaar van de Kornelia en Boontje W. te Texel Stuurman op de Kornelia enz. jaar 1824 (3)
Visser Wigle Annes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Visser Wigle Annes Heeg Schip de Neerlands Kroonprins, jaar 1824
Visser Wigle Annes 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)
Visser Wigle Annes schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij geëxcuseerd wil
worden voor de functie van Schoutambt van Heeg ondanks zijn Vaderlandsliefde enz. en wil dan ook voordragen Roukema Hannes
Geerts tot het waarnemen van de functie van de Schout van Heeg bij zijn afwezigheid enz. en dat Akkerman Jan Johannes wordt
voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)
Visser Wigle Annes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke
ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten
(Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega,
Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (12)
Visser Wigle Annes te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte
(het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel stuks hij is verloren,
jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Visser Wigle Annes, 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)
Visser Wigle Annes, 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)
Visser Wigle Annes, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd
gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Visser Wigle Brugwachter te Warns benoemd als Veldwachter jaar 1919 (3)
Visser Wigle Bruintjes 22 jaar wonende te Hollum, Hij heeft zig aangemeld om vrijwillig ter Zee onder Zijne Majesteit Prince van
Oranje te willen dienen enz. jaar 1814 (1)
Visser Wigle en Anne wonende te Heeg het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen welke vermenen
bij de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2)
Visser Wigle Jan---- Visser Michiel Wiegers dat hij als Sergeant Majoor enige aanspraak op bevordering kan maken en i.p.v.
Visser Wigle Jan die eervol ontslag heeft gekregen is hij bevorderd tot 2e luitenant, staat vermeld in een brief van de Grietman van
Wijmbritseradeel de heer Rengers S. (Sjuck) van Welderen Baron enz. jaar 1841 (5)
Visser Wijbren J. 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)
Visser Wilhelmine, 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)
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Visser Willem gaat naar de westkust van cenraal Amerika, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Visser Willem Diemers te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien der straat voor zijn huis door vorst glad geworden op
den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Visser Willem Mellema * 22-12-1815 Stuurman op de Vrouw Lollina, jaar 1837
Visser Willem Mellema Schiermonnikoog Matroos op de * 22-12-1815 Jan de With, jaar 1838
Visser Willem N. , 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) , 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)
Visser Willem naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Visser Willem te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Visser Willem te Midlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Visser Willem te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Visser Willem, Zeemilitie , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Visser Willem, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Visser Willem, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Visser Wllem 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)
Visser Wopke Wiebes, 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)
Visser Wybe Annes hij is benoemd tot schoolonderwijzer der 2e rang te Follega verder een hele lange brief met gegevens over
hem zoals de traagheid en nalatigheid van hem enz. enz. tevens genoemd de schoolopziener Visscher H. W. C. A. jaar 1823 (6)
Visser Wybe Annes hij wordt benoemd tot onderwijzer te Follega en hij op 27 januari zijn post zal aanvaarden jaar 1823 (1)
Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden vergelijkend examen voor de
school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van stukjes geschreven waarom hij
deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden er genoemd de onderwijzer ,
Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. , Ringers Minse, Vries de
Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun
rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
Visser Wybe, 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)
Visser Wytske W. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Visser Wytske, 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)
Visser Wytze G. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Visser Wytze J., 58 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)
Visser Y. L. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Visser Y. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Visser Y. te Workum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Visser Yke Wigles---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis Kapitein op het
Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz. tevens een
document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders te Laaxum
op de 29-12-1819 enz. , jaar 1822 (8)
Visser Yke Ykes, 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)
Visser Ype 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)
Visser Ysbrand Remkes Zeeman, jaar 1841 (4)
Visser Zijtze D. de weduwe te Hieslum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)
Visser, de Gijsbertus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Padang 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Visser, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne beoordeling in de te les
gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed,
Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa, v.d. Veen, Veere,
Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)
Visser----? en Holster ….? beide Landmeters , Onderwerp: verdeling der werkzaamheden van herzieneing en completering
tijdens de Franse tijd enz. enz. jaar 1820 (2)
Visser? R. P. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar
1824 (3) dossier (45)
Visserij, Publicatie het vissen op oesters met ijzeren kor-beugels in de scheepsvaarwaters en betonningen enz. wordt verboden
1823 (3) wordt in enoemd de kapitein ter zee H. J. Ortt
Visserman Sierd naar Londen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Visserman Sierd, 5e 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)
Vissers S. J. van beroep Landmeter der 1e klasse, er is aan hem opgedragen om de werkzaamheden van het herzien, achieveren en
completeren van onder het vorige bestuur enz. enz. te Joure en Haske enz. jaar 1821 (1)
Vissers ….? En Holster Beide Landmeter het betreft tijdens de Fransche administratie verichte meeting in Idaarderadeel enz. jaar
1820 (1)
Vissers ….?, Giezen van …..?, Holster ….? Allen van beroep Landmeters hebben hun werkzaamheden in Bergum, Oenkerk,
Veenwoude en dantumawoude zoverre voltooid dat zij naar andere gemeente kunnen zoals Oostermeer, Hardegarijp en Joure enz.
jaar 1820 (2)
Vissers A. & W. zonen te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Vissers A. en W. en zoonen te Heeg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Vissers E. J. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Vissers J. J. Landmeter te Veenwouden , onderwerp de meting van Bergum en Veenwouden enz. jaar 1820 (2)
Vissers J. P. 1e Luitenant is benoemd en aangesteld in voornoemde functie/rang en staat vermeld in een document Wij Willem, bij
de gratiue Gods, Koning der Nederlanden, Prins vanb Oranje-Nassau enz. enz. jaar 1817 (3)
Vissers S. J. te Ferwerd, Landmeter, Komt voor in een document Project Verdeeling der Distrikten, met de opmeting van welke de
landmeters van de eerste klasse zullen kunnen belast worden jaar 1822 (2)
Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan naar Ferwerd maar
wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost, Hallum, en de landmeter 1e
klas Diggelen van L. en Rameau J. J. Landmeter 2e klasse en Giezen van A. landmeter der 1e klasse, enz. jaar 1823 (5)
Vissers S. J. Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door hem te ontvangen geld van de
belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt vermeld enz. jaar 1825 (3
Vissers S. J.---- Holster J. Az. te Roordahuizum en Vissers S. J. te Grouw, beide worden genoemd als Landmeters te Idaarderadeel
jaar 1820 (3)
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Vissers S. J. Landmeter der 1e Klasse het betreft de verdeling van gemeenten met de opneemingen en herziening van daarvan
voorhanden zijnde Plans enz. hij krijgt de gemeente Dantumawoude jaar 1820 (2
Vissers S. J. Landmeter der 1e Klasse hij verzoet een verlof van 20 dagen om zig buiten de provincie te begeven wegens
familiezaken jaar 1821 (1)
Vissers S. J. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Hallum met toevoeging van de Landmeter
Giezen van A. enz. jaar 1823 (3)
Vissers S. J. Onderwerp: Ordonnantiën van betaling voor enz. enz. f. 160 jaar 1825 (4)
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Vissers W en A. en zoonen te Heeg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
VissersGabe Sikkes 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)
Vissersvloot, Zijne Majesteits Schepen de Bonaire, Marnux en Argus varen uit om de Nederlandsche Vissersvloot te beschermen
tegen de Engelse Vissers , jaar 1883 (2)
Vissia A. M. Boer verhuurder en Meulen v.d. E. D. Schipper en Bruinsma Jelko B. huurders 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)
Vissia J. M.---- Posthumusz F. T. Notaris en Vissia J. M. Arbeider verhuurder en 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)
Vissia K. M. 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)
Vissia K. M.---- Eysinga B. R. Verhuurder en Visser K. M. Arbeider Huurder 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)
Vissia M. gehuwd met Vries de Aaltje, 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)
Vissia Meindert 232 Beesterzwaag 232 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)
Vissing A. C. (Antoon Casper) Dominee en als Leeraar te Roswinkel, maar daar weer vetrokken en gegaan naar de gemeente van
Sint Jansga enz. enz. enz. verder zijn erbij een memorie van kosten die de gemeente Roswinkel door dominee Vissing A. C.
(Antoon Casper) van Emmelenkamp af te halen en naar Roswinkel over te brengen alles gespecificeerd met bedragen enz. jaar
1823 (6)
Vissing A. C. (Antoon Casper) Dominee vertrokken van Emmelenkamp naar de Gemeente Roswinkel Onderwerp de
verhuiskosten van fl. 389,.50 wie dat zal betalen enz. ook een brief met lakzegel van de Grietman van Schoterland Vierssen P. O.
van (Pompeus Onno)jaar 1823 (7)
Vissing A. C. (Antoon Casper) Dossier Betreft een rekwest op proces verbaal van bekeuring van de Predikant Vissing A. C.
(Antoon Casper) te St. Johanesga, wordt ook zijn zoon Joseph Vissingh in genoemd en een brief et zijn handtekening, jaar 1841
(11)
Vissing A. C. (Antoon Casper) Predikant te Roswinkel is beroepen als predikant te Sint Jansga= Sint Johannesga jaar 1822 (1)
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Vissers S. J. te Bozum, Project verdeling van Gemeenten met opneming enz. enz. onder de Landmeters jaar 1820 (2)
Vissers S. J. te Marrum ----- Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten voordele
van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825 (3)
Vissers T. J. Landmeter der 1e klasse, aan hem wordt opgedragen de werkzaamheden van de meting voor het kadaster te St. Jacoba
Parochie, jaar 1821 (1)
Vissers W & A. zonen te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)

Vissingen van ….? De gebroeders ---- Amsterdamsche Stoomboot Mij. wordt een consessie verleend voor het aanleggen eener
Stoomboot tusschen Amsterdam en Lemmer via Harderwijk en de mond van het Keteldiep voor Kampen enz. ook aanwezig het
reglement en tarieflijst enz., Vissingen van ….? De gebroeders en Liedermooij Didericus Bernhardus Directeuren van de
Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, een request jaar 1828 (48)
Vissingh Joseph---- Vissing A. C. (Antoon Casper) Dossier Betreft een rekwest op proces verbaal van bekeuring van de Predikant
Vissing A. C. (Antoon Casper) te St. Johanesga, wordt ook zijn zoon Joseph Vissingh in genoemd en een brief et zijn handtekening,
jaar 1841 (11
Vissius Jakob P. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd
zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) ….?
te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der
Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Vissr Botte, 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)
Vissse Jan Lucas wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van
Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel jaar 1819 (4)
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Vissser Bauke te Heeg, Reclame Klacht wegens een aanslag, jaar 1824 (2)
Vissser Eltje Kapitein op de Vrouw Maaike, jaar 1838

Vissser P. D. 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)
Visstra Jan Tijsses Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Visvoogd Johannes Hendricus (2x) wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Visvoogd Johannes, 275 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)
Visvoogt ….? De Corporaal Commandant van het Detachement van de Depot Comp. Battaillon Infanterie Nationale Militie hij
heeft betaald aan de Assessor van Achtkarspelen huisvesting en voeding van de 3e op de 4e Mei 1818 enz. jaar 1818 (5)
Viszer A. J.---- Wouda N. H. in een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij schrijft Het bericht gisteren door mijn
broeder Wouda H. A. eigen geworden zijn als dat Viszer A. J. in den Lemmer voor zijn post als turftaxateur heeft bedankt hij deze
post wel wil enz.wordt ook in genoemd Hoeksma Hylke Veites enz. enz. jaar 1817 (1)
Vitringa Coulon J. , ---- Romkes Johannes President van het college van Regenten over de gevangenissen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice president van hier voor gemelde, Vitringa Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Beekerk H., Koumans Smeding
P. leden van dit college, onderwerp de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, en de aannemers
voor levering jaar 1818 (4)
Vitringa Coulon , hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden
Salverda S. voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Vitringa Coulon A. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Vitringa Coulon Ab. Dokter te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)
Vitringa Coulon AE Med. Doctor te Leeuwarden wonende wordt vermeld in----Busscher R. van beroep geneesheer hij deeld mede
dat in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste Armen een besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert 12 mei j.l.
58 personen daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de geneesheer eene Rheumatisch
galachtigde koorts noemt verder een uitgebreid verslag van hem enz. jaar 1840 (14)
Vitringa Coulon Amilius, 581 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)
Vitringa Coulon J---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden ,
Vitringa Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding
vanleverng van Levensmiddelen enz. en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren Feenstra Hille hij levert
Brood met als borg Dirks N. J. , Amoraal Minne C. levert Aardappelen met als borg Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert
Rundvlees en Rundvet met als borg Bartele van Martinus D. , Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel en Doppen met als
borg Feenstra Hille, Kaastra Sierp T. ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle, Ottema T. de weduwe levert
Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T. Woude van der Jan S. levert LangeTurf met als borg Woude van der
Sjoerd J. , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg Woude van der Jan J . , Wijsma Hans levert de Bewassing en
Baardscheren met als borg Pas T. jaar 1821 (7)
Vitringa Coulon J. ---- Simon M. Medicina Doctor en Vice President der Provinciale Geneeskundige Commissie en Fockema S.
Medicina Doctor onderwerp: Vitringa Coulon J. President van voornoemde commissie en medicus van de gevangenhuizen te
Leeuwraden zig allen begeven hebben naar het voormalige tugthuis, huis van correctie en dedentie en hebben geconstateerd dat
deze ruimte bij lange na niet geschikt is voor 350 gevangenen enz. namend het Collegie van Regenten over deze gevangenhuizen
tekend de President, Romkes Johan jaar 1817 (4)
Vitringa Coulon J. ---- Cats S. President en Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J. , Smeding H., Feddes C. C., Giffen van N.,
Koumans Smeding P. alle leden van het Collegie van Regenten over de gevangen huizen te Leeuwarden zijn bijeen in een
vergadering betreffende de Aanbesteding van de benodigde Turf in de Gevangen huizen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Vitringa Coulon J. ---- Cats S. President van het Collegie van regenten over de Gevangen Huizen te Leeuwraden en de heer
Eeckma J’t. Vice President van gemeld Collegie. Vitringa Coulon J., Smedink H’k , Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen
van N. leden van gemeld Collegie enz. aanbesteding voor enz. Elzenga J. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de
voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de
aanneemsom jaar 1815 (6)
Vitringa Coulon J. ---- Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, Eekma Jt. Vice
President, Vitringa Coulon J., Smeding Hk, Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N., Allen leden van dat Collegie
verenigd in de vergaderzaal int Tuchthuis te Leeuwarden met als onderwerp de Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch
enz. enz. jaar 1816 (6)
Vitringa Coulon J. komt voor op een lijst van Mandaten en Kwitantien enz. jaar 1822 (1)
Vitringa Coulon J. President wordt vermeld in een document van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)
Vitringa Coulon J. ---- Smeding H., Vitringa Coulon J., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N. zijn de Regenten over
de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp; het bekendmaken van de conditieen voor de aanbesteding van benoodigde kleding
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waarvan Mourer Christiaan te Leeuwarden de voordeligste was voor en dan volgt het soort, aantal en bedragen van de kleding ook
genoemd Cats S. (Sible) Burgemeester van Leeuwarden en President van enz. jaar 1814 (4)
Vitringa Coulon J. , komt voor in het document ---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van
Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken enz. enz. jaar 1819
(6)
Vitringa Coulon J. Cirurgijn Majoor 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)
Vitringa Coulon J. een aan hem toekomende Ordonnantie ter uitbetaling enz. jaar 1816 (1)
Vitringa Coulon J. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2
huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Vitringa Coulon J. hij is geïnstalleerd als lid van het Collegie van Regenten van de Gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Vitringa Coulon J. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)
Vitringa Coulon J. lid van het Collegie van Regenten over de Gevangehuizen binnen Leeuwarden met als onderwerp de
aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met
vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Vitringa Coulon J. Med. Doctor en President Departementale commissie van Geneeskunde en Visser H. W.C. A. President van de
commissie van Onderwijs te IJsbrechtum Onderwerp: 2 Ordonnanties enz. jaar 1814 (1)
Vitringa Coulon J. Medicina Doctor te Leeuwarden wordt vermeld in een document betreffende dat hij heeft gefungeerd bij de
Epedemisch ziekten enz. jaar 1814 (2)
Vitringa Coulon J. ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus een Contract tussen
het College van Regenten en voorgenoemde omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van de
zaken die gemaakt worden en de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)
Vitringa Coulon J.---- Plekker K. , Vitringa Coulon J., een ordonnantie wegens geleverde noodwendigheden jaar 1815 (1)
Vitringa Coulon J.---- Romkes Johannes President van het College van regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H. en Feddes C. C. leden van genoemd college, in de vergaderzaal
aanwezig en de llaagst ingeschrevene mogen de Turf leveren voor de huizen van Arrest met de bedragen van inschrijving en wel de
heer Woude van der Sjoers zowel voor de lange turf als voor enz. enz. jaar 1819 (3)
Vitringa Coulon J. vaste President te Leeuwarden, 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)
Vitringa Coulon J. voor Vacatiegelden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van
uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
Vitringa Coulon J. 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)
Vitringa Coulon J., ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk
H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen
aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met Borg Reerink Jan,
Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O.
voor Gerst meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes
H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,
met Jaar 18191 (4)
Vitringa Coulon J., .---- Romkes Johannes President van het College van Regenten voor de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat
college verenigd in dev ergaderzaal en na voorlezing van de conditieen voor de aanbesteding van voedsel (alles met name
genoemd) de leveranciers worden; Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J. , Erwten, Bonen,
Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe Peper, Zout, Olie
en Kaarsen.
Wijsma H. Baardscheren. enz. jaar 1818 (5)
Vitringa Coulon J., betaald jaarlijks fl. enz. uit een kamer op de Groenweg enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten die
weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31
Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd
geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene
Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Vitringa Coulon 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)
Vitringa Coulon 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)
Vitringa Coulon J., Lid van de raad van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken enz. jaar 1817 (1)
Vitringa Coulon J..---- Rooij de Petrus Gosliga wonende te Wirdum zoon van Wijlen Gosliga P. (Ds) te Wirdum in een brief aan
de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij is geboren in de jare 1796 de 6e december voor de loting van de
Militie enz. dat hij als Chirurgijn wil dienen enz. dat de President van het geneeskundig bestuur de heer Vitringa Coulon enz jaar
1815 (12)
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Vitringa Coulon J.? hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te
Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen enz. voor
overgave aan De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1823 (3)
Vitringa Coulon J?. de president der Provinciale Commissie voor Geneeskundig onderzoek ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat er eene besmettelijke Rothoorn is ontstaan onder de dorpe Ternaard enz. jaar 1815 (1)
Vitringa Coulon Julius , 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)
Vitringa Coulon Julius hij wordt geïnstalleerd als lid uitmakende van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr.
Leeuwarden tevens een brief die hij samen met de andere leden aan de Burgemeesteren van Leeuwarden stuurt enz. jaar 1814 (10)
Vitringa Coulon Julius 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)
Vitringa Coulon Julius Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Vitringa Coulon Julius---- Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam, Aannemers met als onderwerp de aanneming voor de
levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en
Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz. , aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes) van
Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de Regtbank Vice
President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en Giffen van Nicolaas alle
leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de hoeveelheden en de prijs, jaar
1816 (12)
Vitringa Coulon Julius Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Vitringa Coulon Julius---- Meulen van der P. voorheen weduwe van Leenhuis Tjerk en thans hertrouwd met Geest van der Wopke
Binnenmoeder in het Tuchthuis te Leeuwarden in een handgeschreven brief vragen zij om een pensioen aan de koning, wordt in
genoemd Vitringa Coulon Julius Geneesheer enz. enz. 1822 (3)
Vitringa Coulon Julius oud 55 jaar,, Med. Doctor en secretaris Collegie van Regenten , komt voor in een document van de namen
van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar
1822 (6)
Vitringa Coulon Julius te Leeuwarden hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd
arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3)
Vitringa Coulon Julius wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of
Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Vitringa Coulon Julius, hij wordt benoemd tot President der Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en Toezigt van
de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz., jaar 1822 (5)
Vitringa Coulon Julius, hij wordt benoemd tot President der Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en Toezigt van
de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten, hij wil de post van lid van de commissie over
de gevangenishuizen niet aannemen enz. enz. jaar 1822 (6)
Vitringa Coulon Med. Doct te Leeuwarden een ordonnantie wegens subsidis over het 3e kwartaal van 1814 ad. F. 275.= Jaar 1814
(1)
Vitringa Coulon met als onderwerp een Ordonnancie ter uitbelaling van f. 275.-.- wegens enz. jaar (1)
Vitringa Coulon---- Osinga Johannes Arjens Ontvager te Menaldum zijn zoon heeft bericht dat zijn vader ziek is en heeft vertoont
een verklaring van de geneesheer Vitringa Coulon en er wordt voorgesteld om Dijkstra H. W.Ontvanger te Berlikum om deze
functie tijdelijk waar te nemen enz. jaar 1821 (1)
Vitringa Coulon P. ---- Sipkes Tjeerd wordt vermeld in een brief van een geneeskundig onderzoek betreffende besmettelijke ziekte
Rauwerd en dat er in het Arm Huisgezin van voornoemde 10 personen aan voormelde enz. waarvan drie gestorven en dat hij en
zijn vrouw nog levensgevaarlijk ziek lagen en dan ook de volgende dag overleden en dat dan ook ten spoedigste het huis gereinigd
is en dat zij binnen 24 uur begraven moeten zijn enz. en ook bij het armoedige gezin van Watzes Ruurd is deze ziekte uitgebroken
verder worden genoemd Reneman Idzerda H. Heel en Vroedmeester ook Artz C. Heel en Vroedmeester is overleden dit document
is ondertekend door Vitringa Coulon P. enz. jaar 1814 (4)
Vitringa Coulon P. .---- 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)
Vitringa Coulon te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Vitringa Coulon te Leewarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Vitringa Coulon---- Ultrich P. President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice
President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp
aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.
, Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink J. en Kool en Wortelen
Zijlstra R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J. en Turf Eizes Pieter zijn
borg is Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar 1820 (9)
Vitringa Coulon, Ab. Dokter te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)
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Vitringa Coulon, Feddes C. C. Mulier G. N. en Risselada T. Waren benoemd tot leden der Commissie van adm. Huis van Reclusie
enz. enz. maar hebben bedankt daarvoor in de plaats zijn benoemd Alberda E. Vrederechter, Tromp T. S. lid van de rechtbank,
Gratama T. bewaarder der Hypotheken en Klomp A. Rentenier jaar 1823 (4)
Vitringa M. J. (Mr.) te Arnhem 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)
Vitringa M. J. (Mr.) te Arnhem, 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)
Vitringa M. J. Griffier der Staten, secretaries van Gelderland, 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
Vitringa M. J. in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden
aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en
secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Vitringa M. J. te Arnhem, 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
Vitringa M. J. te Arnhem, 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
Vitringa van Colon J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een brief met handtekening van J. W?.
Noordenbos Docter te Nijkerk (Friesland) aan J. Vitringa van Colon te Leeuwarden en een brief van Douwe Stallinga te Nes aan
zijn oom de Koopman G. Kamminga wonende in de Speelmanstraat te Leeuwarden verkorte inhoud: gaat over dat hij koorts heeft
en dat er al 10 gestorven zijn waaronder de Veldwachter Balling en de Schoolmeester aan de besmettelijke ziekte Rotkoorts (nu
Typhus) en dat hij bang is dat als het zo doorgaat er geen inwoner van Nes het zal overleven enz. en een brief van doctor J. Vitringa
Coulon met dossier Jaar 1816 (10)
Vitus Valerius van Camminga J. Jonkheer ---- Brantsma ….? Ontvanger der Belastingen te Veenwoude en Hardegarijp
gesuciedeerd was geworden door Vitus Valerius van Camminga J. onder betaling van borgtogt enz. en de overdragt heeft
plaatsgehad op den 30e april jaar 1816 (12)
Viveen Jacobus, Fuselier 9ste Afdeeling infanterie * 01-12-1815 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 1841 (4)
Vivroux L. J. M. te Marche Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
(22)
Vlaamsche Provincien, een gedrukt Extract uit het register der resolutien van de Minister van Staat enz. heeft goedgevonden eb
verstaan dat de Noordelijke en Vlaamsche Provincien enz. jaar 1823 (4)
Vlaanderen (Lokhorsterland van Krijn Perk Vlaanderen) , 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)
Vlaanderen van Lokhorsterland Krijn Perk gehuwd met Elise Johanna Hendrika Spijkman, 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)
Vlaanderen, Liste Alphabetique des Villes et Communes la Provence de la Flandre Arr. De Bruges, de Furnes, D’ Ypres, de
Courtral.
Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Vlaanderen zoals dat was in 1816. (5)
Vlaanderen, Liste Alphabetique des Villes et Communes la Provence de la Flandre Departement de l’ Escaut arr. Gand,
Audenarde, Termonde, Eecloo, Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Vlaanderen zoals dat was in 1816 , jaar
1817 (16)
Vlaardingen het bestuur van deze stad , 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)
Vlachtwedde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Vlag v.d. A. K. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vlag van der A. K. te Vrouwenparochie, 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)
Vlagsma G. H. 25 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
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Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Vlagsma Hendrik Gerrits---- Donker J. R Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn
hij vermeld dat hij niet blij is met zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer welke door een zeer
onvriendelijk behandeling van den Ontvanger Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz. terwijl
zijn post is verleend aan Zeylstra Hylke S. een een Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon enz. enz. verder wordt
genoemd Douwes Lolke, Vlagsma Hendrik Gerrits , Visscher Wolter Synes (Potschipper) enz. jaar 1823 (dossier 9)
Vlagsma Hnedrik Gerrits, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz.
jaar 1823 (5) dossier (9)
Vlagts Hendrik Gerrit, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz.
jaar 1823 (5) dossier (9)
Vlaming F. ---- Schuurmans J. hij ontvangt fl. 75.= wegens toelage op het 2e kwartaal enz. enz. en Vlaming ….? fl. 50.= als
verhoging op zijn toelage op het 2e kwartaal enz. jaar 1820 (1)
Vlaming J. Pastoor te Leeuwarden hij ontvangt een mandaat van fl. 50 jaar en een ontvangstbevestiging wegends de verhoging
van zijn tractement hij vermeld dan over de jare 1721 wat niet goed is. 1821 (2)
Vlaming J. pastoor te Franeker een ordonnantie ten zijne gunste over het 1e kwartaal van fl. 50 jaar 1822 (2)
Vlaming J. R.K. Pastoor te Franeker, Onderwerp: zijn toelage over het 3e kwartaal jaar 1822 (1)
Vlaming J. , R.K. Pastoor te Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening wegens ontvangst van ene ordonnantie van
fl. 50 gulden jaar 1821 (1)
Vlaming J. beroep R. C. Pastoor, hij vermeld in een door hem geschreven en ondertekende brief dat hij de verhoging op zijn toelage
ontvangen heeft enz. jaar 1820 (1)
Vlaming J. Onderwerp eendoor hem getekende brief wegens ontvangst van een ordonnantie wegens verhoging van zijn toelage jaar
1822 (1)
Vlaming J. Onderwerp: een ordonnantie voor zijn tractement van fl. 50.=, jaar 1823 (2)
Vlaming J. ontvangt een ordonnatie van f. 50.= als Pastoor te Franeker enz. jaar 1821 (1)
Vlaming J. Pastoor te Franeker hij ontvangt een mandaat van fl. 50 enz. en het ontvangst bewijs , jaar 1821 (2)
Vlaming J. Pastoor te Franeker , een mandaat voor uitbetaling van fl. 50.= jaar 1820 (1)
Vlaming J. Pastoor te Franeker , Onderwerp; een ordonnantie wegens verhoging tractement 4e kwartaal 1822 enz. jaar 1823 (2)
Vlaming J. Pastoor te Franeker een ordonnantie betreffende zijn toelage, en een bevestiging van ontvangst jaar 1822 (2)
Vlaming J. Pastoor te Franeker een ordonnantie ter zijne gunste weens verhoog van Tractement 1e kwartaal 1823 enz. jaar 1823 (2)
Vlaming J. Pastoor te Franeker een ordonnantie van betaling toelage enz. jaar 1822 (2)
Vlaming J. R. C. Pastoor te Franeker ondertekend een brief dat hij de ontvangst van de f.50.= van de verhoging van zijne toelage
over het 4e kwartaal 1821 heeft ontvangen en dat zijn huizing in een zo slechte staat verkeerd dat het is afgekeurd enz. jaar 1822 (1)
Vlaming J. R. C. pastoot te raneker een door hem geschreven en ondertekende brief betreffende de goede ontvangst van de
verhoging van zijn toelage over het 2e kwartaal enz. jaar 1823 (1)
Vlaming J. R. K. Pastoor te Franeker een handgeschreven brief met handtekening dat hij zijn gelden over het derde kwartaal enz.
heeft ontvangen jaar 1820 (1)
Vlaming J. R.C. Pastoor te Franeker een door hem geschreven en ondertekende brief dat hij kennis geeft van ontvangst wegens de
verhoging tractement enz. jaar 1823 (1)
Vlaming J. R.K. Pastoor te Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij aangeefd zijn toelage te heben
ontvangen voor het 4e kwartaal 1821 enz. jaar 1822 (1)
Vlaming J. R.K. Pastoor te Franeker hij verklaart de premie 4e kwartaal 1822 ontvangen te hebben enz. jaar 1823 (1)
Vlaming J. Rooms Catholijk Pastoor bevestigd in een door hem ondertekende brief dat hij heeft ontvangen f. 50.= wegens
verhoging van zijn tractement enz. jaar 1821 (1)
Vlaming J. Rooms K. pastoor, een handgeschreven briefje met zijn handtekening. Onderwerp: ontvangen verhoogde toelage enz.
jaar 1823 (1)
Vlaming J.---- Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J., R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze brief is
geschreven en ondertekend door Simons J. aartspriester deze schrijft dat de Kapelaan Sanders vroeger bij de pastoor Vlaming J. R.
K. Pastoor te Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. jaar 1839 (2)
Vlaming J.---- Schuurmans J en Vlaming J. beide R.C. Pastoor de 1e op Joure en de 2e te Franeker ontvangen een ordonnantie
betreffende een toelage en een verhoging enz. jaar 1821 (2)
Vlaming J.---- Schuurmans S. Pastoor op de Joure zijn toelage van 2 maanden van fl. 75.= en Vlaming J. pastoor tr Franeker
wegens verhoging van zijn toelage enz. jaar 1820 (1)
Vlaming J. te Franeker Pastoor aldaar hij ontvangt een mandaat ten gunste van hem en ook genoemd Schuurmans J. Pastoor op de
Joure jaar 1821 (2)
Vlaming J., Pastoor te Franeker ontvangt een ordonnantie wegens verhoging tractement van fl. enz. enz. jaar 1823 (2)
Vlaming Joannes R. C. Pastoor te Bolsward zijn inkomen wordt verhoogd met fl. 200 tot fl. 400 per jaar enz. enz. jaar 1818 (2)
Vlaming Joannes R.C. pastoor te Franeker schrijft en ondertekend een brief betreffende de ontvangst van een verhoging op zijn
toelage enz. jaar 1820 (1)
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Vlaming Joannes te Franeker 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)
Vlaming Johannes 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)
Vlaming S. Pastoor te Franeker. Onderwerp een mandaat wegens verhoging tractement jaar 1`823 (2)
Vlanna de weduwe te Morra, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Vlanna H. K. te Morra, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in
de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Vlapper H. A, te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Vlas Arien---- Goslinga , Geneesheer te Hallum bericht dat bij Vlas Arien Gardenier te Hijum de kinderpokken zijn uitgebroken bij
zijn dochter enz. jaar 1841 (1)
Vlas Arjen, 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)
Vlas de & Sipma Harlingen Schip de Prins van Oranje II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vlas de & Sipma Y. Harlingen Schip de Prins van Oranje , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Vlas de F. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vlas de F. J. , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Prins van Oranje“ gebruik te mogen maken van de
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van
het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)
Vlas de F. J. ----Meer van der Simme Obes Stoombootkapitein te Bolsward varende met de Stoomboot “Burgemeester Bolsward”
van Bolsward op Leeuwarden in een door hem geschreven en ondertekende brief vraagt hij om sneller te mogen varen omdat een
voetganger nog sneller gaat, en dat zijn familie reeds voor 100 jaar deze vaart bevoer enz. eerst met Trekschepen en daana enz. in
deze uitvoerige brief staan veel interessante gegevens., verder genoemd Vlas de J. F. , Feitsma L. R., te Wommels Ondernemers
van de Stoombootdienst Wommels, Sneek, Harlingen Bolsward op Leeuwarden met de Stoomboot “Hennaarderadeel” vragen in
een door hen geschreven en ondertekende brief hetzelfde als de eerstgenoemde enz. met verdere correspondentie enz. jaar 1904
(11)
Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer, Vlas de J. F. Boer, Enga S. F. Schipper Koopman, Enga G. F. Winkelier, Schaaf van der
Pieter, Schaaf van der Reinder, Bijlsma S. J., Bos Berend, Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp
Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra
met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere
scholen en. Enz. jaar 1841 (7)
Vlas de J. Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Vlas de Jan Fongers Stoomboot Kapitein te Winsum, verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij
ondertekend dat hij ondernemer is van een Stoombootdienst van Winsum naar Franeer met zijn boot genaamd “de Libra” en dat
zijn boot lang en breed is enz. en verzoekt vergunning omdeze dienst te mogen blijven onderhouden enz. enz. jaar 1891 (3)
Vlas de Jan Fongers te Winsum met zijn Boot de “De ” Libra”hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van
Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op
de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Vlas de Jan Fongers Winsum Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Vlas de Jan Klazen Schipper op de Vrouw Martha, jaar 1837
Vlas de Jan Winsum Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Vlas de Jan Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
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Vlas de Jan Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Vlas de Jan Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Vlas de Jan Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Vlas de Jan Wommels Schipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Vlas de S. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vlas de S. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Vlas de S. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vlas de S. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vlas de S. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vlas Dz. v.W.? (sergeant) Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden
ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten
onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun
gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Vlas Feike, 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)
Vlas Hendrik Jans wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale
dossier (45)
Vlas J. K. Hamburg en Lwd. Kapitein op de Vrouw Martha, jaar 1838
Vlas J. K. Kapitein op de Vrouw Martha, jaar 1838
Vlas J. K. Klarings Vaartuig Vrouw Martha, jaar 1838
Vlas J. K. Schip de Arentha, jaar 1837
Vlas J. K. Schipper op de Vrouw Martha, jaar 1838, jaar 1838
Vlas J. K. Schipper op de Vrouw Martha, jaar 1839
Vlas Jan Klazen Kapitein, jaar 1838
Vlas Jan Klazes Schipper op de Vrouw Martha
Vlas Jan Klazes Schipper op de Vrouw Martha, jaar 1838
Vlas Jan Klazes Verongelukt schip Schipper op de Vrouw Martha, jaar 1838
Vlas P.(Th? Wonende te Heeg en Veldwachter aldaar , jaar 1837

Vlas Pieter Klazes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen
(Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar
1814 (7) Dossier (24)
Vlas Siemen Wiegers 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)
Vlas Sietske Jans Stuurman, jaar 1838
Vlas van der Jan Fongers en Ploeg van der Geerts Dirks maken bekent dat zij met hun schip De Libra een dienst beginnen van
Winsum naar Sneek (met vermelding van de route en tussenstops) enz. enz. jaar 1889 ((3)
Vlas Wopke Jans, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Vlas, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar 1812
(2)
Vlasakker v.d. W. H. J. te Nieuwwolda wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te
Lemmer jaar 1917 (2)
Vlasakker van de Wouterus H. J. Nieuwolda Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland , jaar 1917 (1)
Vlasakker van de Wouterus H. J. Vlagtwedde Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland, jaar 1917 (3)
Vlasakker W. H. J. Winschoten Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
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Vlasindustrie---- Westra J. J. de Directeur van N.V. Friesche Mij. van Vlasindustrie te Oenkerk verzoekt in een handgeschreven
brief met zijn handtekening een vergunning om demping van een sloot langs de Rijksweg Leeuwarden Groningen kadastraal
bekend Gemeente Hardegarijp enz. , de vergunning en voorwaarden en ook aanwezig een tekening (blauwdruk) van de situatie ter
plaatse jaar 1914 (10)
Vlaskam Pieter Gerrits p, Handgeschreven brief met handtekening van Pieter Gerrits Vlaskamp 24 jaar deurwaarder te Dokkum,
jaar 1840
Vlaskamp A. te Lemmer wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen tot het
aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)
Vlaskamp Andries, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Vlaskamp Arend Jans Schipper op de Koopvaardij, jaar 1838
Vlaskamp Arend Koopman te St. Anna Parochie Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting
dienst jaar 1879 (3)
Vlaskamp Arend Koopman te St. Annaparochie ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Vlaskamp G. L. Agent van Politie te Dokkum , Onderwerp; het indienen van 2 gelijke staten betreffende uitbetaling enz. jaar 1825
(2)
Vlaskamp G. L. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Vlaskamp G. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Vlaskamp Gerrijt Corporaal bij den dienstdoende Schutterij te Dockum ondertekend een verklaring waarin vermeld dat hij verklare
dat hij van de Sergeant Schonegevel P. K. het antwoord ik appelleer tehgen mijn vonnis en daaronm adsisteer ik niet bij
begravenissen en bruiloften enz. jaar 1815 (1) dossier (13)
Vlaskamp Gerrit L., Stadsmajoor wegens Dokkum en wegens Schiermonnikoog den Bode van den Heer Grietman, de post van
Deurwaarder executeur is vacant , enz. jaar 1823 (4)
Vlaskamp J. A. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Vlaskamp J. 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)
Vlaskamp M. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Vlaskamp P. ---- Eisinga van Jacob, Landbouwer te Anjum is bij Proces Verbaal van den 22e april j.l. bekeurd door Vlaskamp P. ,
Meulen v.d. J. en Atsma H. R. die ondertekenen het Proces verbaal , terzake dezelve een paard het welke voor het dienstjaar 39/40
in de Personeele Bel. 3e klas 2e soort de heer controleur heeft zien rijden Eisinga Doede Jacobs zonder beroep zoon van
eerstgenoemde enz. jaar 1840 (6)
Vlaskamp P. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Vlaskamp P. te Dokkum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Vlaskamp P. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vlaskamp Pieter ---- Heep Antje te Dokkum van beroep Wollen en Linnen Naaister, een Dossier waarin een door haar
ondertekend request houden de verzoek om teruggave van eene door haar betaalde boete van f. 7,38 terzake van 4 temin
aangegeven Deuren en Vensters in de personeele belasting, ook aanwezig een beschrijvingsbiljet, een Sommatie om een
tegenschatter (Terpstra Jelle) te benoemen en de Rijksschatter zal zijn Vlaskamp Pieter enz. jaar 1840 (18)
Vlaskamp Pieter---- Douma Douwe Gosses Landbouwer te Metzlawier is bij Proces verbaal van den 11e april j.l. bekeurd door
Meulen v.der Johannes Engberts Commies 3e klasse, Attsma Hein Rienks Commies 4e klasse te Oostmahorn en Vlaskamp Pieter
Deurwaarder der belastingen terzake dezelve een paard hetwelk voor het dienstjaar 1839/40 in de personele belasting 3e klasse, 2e
soort was aangegeven, aard der overtreding Het berijden van een afgeschreven paard onder een dek. enz. de commisen en
deurwaarder ondertekenen dit document jaar 1840 (7)
Vlaskamp Pieter Gerrits Deurwaarder der belastingen een handgeschreven brief met zijn handtekening , een sollicitatiebrief , jaar
1841 (4)
Vlaskamp Pieter Gerrits te Leeuwarden, Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van kennis
enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (12)
Vlaskamp Pieter Gerrits van beroep Deurwaarder der Directe belastingen te Dockum een door hem ondertekende brief aan de
Minister van financiën waarin hij verzoekt een functie als 2e commies te krijgen zodat hij zijn gezin kan onderhouden en hij wordt
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in een brief van de Inspecteur aan de Gouverneur vermeld als een ijverig, bekwaam persoon die als knecht en klerk van de heer
Meinez H. enz. jaar 1839 (8)
Vlaskamp Pieter staat in een document Controle Dockum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (3)
Vlaskamp Pieter te Dockum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ee Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Vlaskamp te Aalsum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vlaskamp 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)
Vlaskamp? B. te Schalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Vlasma ….? de weduwe te Morra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Vlasma de weduwe te Niawier, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vlasma de weduwe te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Vlasma H. te Niawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Vlasma(n) Hendrik Klazes te Niawier. Handgeschreven brief met zijn handtekening Jaar 1814
Vlasman Joh’s Pieters, 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)
Vlastra J. A. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. ,
jaar 1814 (2)
Vlastra P. De korenmolen de Arend thans bij hem in gebruik is overgegaan naar Wijga Enne welke de verpligtingen van enz. jaar
1839 (3)
Vlastra Pieter heins staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot
Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Vlastra Pieter Heins te Leeuwarden 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)
Vle.s (Vle?s) Willem van Texel betreft een document waarin door de gemeente Harlingen vermeld wordt wat er aangespoeld/in
zee opgevist is en de goederen die hij heeft aangebracht enz. jaar 1818 (3)
Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om gekadastreerd te worden
en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse Meijer A.C. te beginnen 23
September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf, Steenwijk, Steenwijkerwold,
Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Vledder, Onderwerp; Subsidie voor het verharden van de wegen tussen Vledder en Noordwolde Weststellingwerf jaar 1916 (3)
Vleer A. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Vleer A. 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)
Vleer A. 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)
Vleer A. W. te Oldeboorn hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Vleer Albertje J., 336 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van
het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende
welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van
zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
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Vleer Albertje J., 41 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Vleer Auke Willems een ordonnantie wegens dubbele aanslagen der belastingen enz. jaar 1918 (1)
Vleer Auke, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Vleer J. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Vleer J. A. te Oldeboorn wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Vleer W. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Vleer W. A. te Oldeboorn wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Vleeren van Margje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Vleesch ---- Lemmer, Onderwerp: De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen 5 lijsten met verschillende opslagen
en een reglement voor Vleesch enz. jaar 1814 (13)
Vleeschhouwer A. Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Vleeschhouwer Abraham Marcus Debitant in de Koninklijke Loterij te Dockum dat hij van Mossel W. provinciale Veearts te
Leeuwarden te vordern heeft zestien gulden en 26 cent enz. jaar 1839 (4)
Vleeschhouwer O. Gorredijk Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Vleeschhouwer Paulus, 844 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)
Vleeschhouwer W. O. 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)
Vleeshouwer Joseph * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Vleeshouwer Josephus 105 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)
Vleeshouwer O. A. te Oldeboorn en Houtstra Joh. W. te Gorredijk, Ondernemers van eener Stoombootdienst gaan met hun
schroefstoomboot de “Reserve” ingericht voor vervoer van 40 passagiers, goederen en vee ingaande 14 Maart 1904 van Oldeboorn
naar Joure van Gorredijk naar Sneek ennog een aantal diensten zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet,
advertentie met Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)
Vleeshouwer O. B. te Oldeboorn 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)
Vleeshouwer O. Gorredijk met het Schip de Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vleeshouwer O. Gorredijk met het Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vleeshouwer O. Gorredijk met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vleeshouwer O. Sneek Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vleeshouwer Oene Baukes te Oldeboorn 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)
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Friesland- Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
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Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Friesland-Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vleeshouwer Oene te Gorredijk met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vleeshouwer Oene te Oldeboorn met het Schip de Friesland Groningen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vleeshouwer Oene te Oldeboorn met het Schip de Telephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vleeshouwer Oene te Oldeboorn met het Schip de Vlek Gorredijk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vleeshouwer Oene te Oldeboorn met het Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vleeshouwer Otte H. naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Vleeshouwer P. C.? van beroep Slagter 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)
Vleeshouwer Tj. Oldeboorn Schip de Thelephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vleeshouwer Tj. Oldeboorn Schip de Thelephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vleeshouwer Tj. Oldeboorn Schip de Thelephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Vleeshouwer Tj. Oldeboorn Schip de Thelephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Vleeshouwer Tj. Oldeboorn Schip de Thelephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vleman Jetse naar Java, VII afd. Vestingsartillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Vles v.d. Pieter, 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)
Vlessing Salomon, 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)
Vletenburg? J. 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)
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Vleu…? Willem---- Egberts W. Schip.. van Zoltkamp door hem wordt van het venduehuis te Harlingen overgenomen 1 vat Harst
uit zee opgevist enz. verder wordt daar aangekocht door Bartles W. van Beroep Schipper 1 vat olie en 1 jol of boot en Vleu…
Willem (Vlerk?) schipper van beroep 1 vat Olie en door Boom..? Sijmon van beroep Schipper 1 vat Olie enz. jaar 1817 (2)
Vleugel v.d. Jan, 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)
Vleugel v.d. Tjerk het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als dienstpigtig schutter actief
gediend tot september 1834 en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is thanxs weduwnaar met 4 kinderen wel behoeftig enz.
jaar 1840 (4)
Vleugels de Vries Thomas 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)
Vliedorp L. Ameland Schip de Ary Scheffer 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)
Vliedstra Pieter Douwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Vliedstra Ruurd Jelles, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Dockum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Vliedstra Tjeerd te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Vlieg ….? De weduwe, Rentenierske te Kollum moet mee betalen omdat zij 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)
Vlieg Arie 288 is zijn volgnummer en Zwartewaal 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)
Vlieg D. te Scherpenzeel 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 Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Vlieg D. te Scherpenzeel 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 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 (8)
Vlieg D. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vlieg de Douwe N. te Wijckel, 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)
Vlieg---- Hylckama VliegAnna Maria Sibbelee, 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)
Vlieg Jan Arends, Kurassier van de Opgeheven Afdeeling Kurassiers no. 1 * 13-04-1797 Delfzijl, 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)
Vlieg K. P. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Vlieg L. te Sloten als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Sloten zijn
ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vlieg Lourens Nicolaas te Gaasterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt
van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie
Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Vlieg Lourens thans Koopman te Sloten 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)
Vlieg N. (Nicolaas) dat aan hem als Emente Predikant bij de Hervormde Gemeente te Wons en Engwier een pensioen van fl.
600.= ingaande a.s. januari 1821 met vrijlating om wanneer hij van zijn krankzinnigheid mocht herstellen enz. jaar 1820 (2)
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Vlieg N. (Nicolaas) krankzinnig Predikant te Wons en Engwier de echtgenote van Hylekama van hem heeft vragen beantwoord,
een handgeschreven brief van haar met handtekening, dat hij 49-50 jaar oud is, en er geen hoop is op hersteling dat zij 9 kinderen
heeft in leven waarvan nog 5 thuis wonen welke benevens drie buitenshuis nog te hare laste komen enz. enz. en zij dus ook
pensioen enz. enz. jaar 1820 (5)
Vlieg N. (Nicolaas) Predikant te Wons en Wier Hij krijgt wegens Krankzinnigheid ontslag met behoud van Pensioen van fl. 750.=
jaar 1820 (1)
Vlieg P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Vlieg P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Vlieg P. 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)
Vlieg P. 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)
Vlieg P. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten
daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats,
jaar 1818 (2)
Vlieg Pieter Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som
van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de
Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier
(6)
Vlieg Pieter, 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)
Vlieg T. ---- Gaastra Bauke S. Koopman te Workum bij welke behoorlijk executie is gelegd betreffende de verschuldigde boeten
en kosten verder een extract duplicaat quitantie dat de heer Vlieg T. te Sloten een som van f. 19, 24 heeft betaald voor accins van
247 pond geraffineerd zout in 10 zakken uit het huis van Berg van S. te Sloten enz. contra Gaastra B. enz. jaar 1839 (5
Vliegendehond Y. S.----Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,
Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger
S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F.,
Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der
J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Vlieger Anne Wopkes te Winsum, 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)
Vlieger Bauke E. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Vlieger Bauke Eegens 275 Hindeloopen 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)
Vlieger Bauke Eges 347 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)
Vlieger Bauke Ekes * Hommerts bij Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Vlieger Bauke Ekes is 347 zijn volgnummer bij de 4e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind
van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Vlieger Fedderik Y. 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)
Vlieger Feddrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Vlieger Frederik, 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)
Vlieger J. L. voor Turf, Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de gevangen huizen
enz. jaar 1823 (4)
Vlieger J. R. te Rijperkerk 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)
Vlieger J. R. wegens geleverde Mosterd aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)
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Vlieger Janke, 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)
Vlieger Keimpe R. Turfschipper 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)
Vlieger Meindert, 258 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)
Vlieger Rienk Klases 67 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)
Vlieger Rienk Sipkes, Hij is uit de gevangenis door middel van braak ontvlucht samen met een paar andere gevangen enz.. jaar
1823 (1)
Vlieger Rienk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Vlieger S. L. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat
de goederen en de prijs die hij voor de Turf bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Vlieger S. R. wegens geleverde lange turf , Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor
den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij
tegoed heeft, jaar 1823 (4)
Vlieger S. R. , lange turf en baggelaarturf, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen te
Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Vlieger S. R. , staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens gedane
betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9)
Vlieger S. R. Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B.,
Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de
weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,
Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J.
J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Brugts
J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Vlieger S. R.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur aan Tidden van J. voor geleverde kaarsen en Alma H. W.
voor geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf, Wiarda C. voor geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W. voor
Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D. voor leverantie van arbeidslonen , ,
Swalve H. B. voor geleverde Laken en Linnen, Scheltinga van Heemstra C. voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor druklonen
en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2)
Vlieger S. R. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging
te Leeuwarden met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823 (4)
Vlieger S. R. Hij wordt vermeld in de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen wegens leveranties aan voornoemde persoon
ook vermeld wat ze leverden en het bedrag enz. jaar 1823 (4)
Vlieger S. R. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te
Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)
Vlieger S. R. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz.
jaar 1823 (4)
Vlieger S. R. Turf geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een document van
gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5)
Vlieger S. R. voor Turf, Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan de gevangenissen
voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz. jaar 1823 (13)
Vlieger S. R. wegens geleverde lange Turf, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst
van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)
Vlieger Siebolt met vrouw, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Vlieger Siebolt, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Vlieger Simon, 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)
Vlieger Sipke Ruurds voor Turf Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen
enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Vlieger Sybren Abes Gaastmeer Schipper/Visser, jaar 1816
Vlieger Sytse Sepkes---- Mulder Willem nummerverwisselaar voor Vlieger Sytse Sepkes, 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)
Vliegers Bauke Egers plaatsvervanger voor Douwes Luitje Sietze te Hindelopen wordt vermeld op een Nominative Staat van het
Bat. Inf. Nat. Mil. No. 3 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet
gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Vliegers S. R. voor Turf wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde goederen aan
de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Vlieland ---- Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel, Vlieland,
Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland,
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hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken,
Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48)
Vlieland , 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)
Vlieland ; Bestek en Conditien betrffende het onderhoud der duinbeplanting gedurende 1819, 1820, 1821. jaar 1819 (8)
Vlieland ; Onderhoud aan de Duinbeplanting, aanwezig het aanplakbiljet in ruim A-3 formaat betreffende deze aanbesteding en de
plaatsen waar het opgehangen is geweest zoals in den Haag en Brussel, Logementen en Koffiehuizen te Amsterdam te Dokkum te
Hindelopen enz. enz. jaar 1819 (3)
Vlieland---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke
werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten) jaar 1819 (12)
Vlieland een aanplakbiljet ( groot een ruime A-3) voor de aanbesteding op 6 augustus 1819 van het stellen van enige merkpalen op
de eilanden Ameland en Vlieland enz. tevens de namen van lokalen enz. door heel nederland waar ze aangeplakt moesten worden
enz. ook het bestek en conditieen is aanwezig jaar 1819 (9)
Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd het octrooi hebben om van
iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit document is te Den Haag ondertekend
door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de
en leden van de Raad betreffende het onderhoud van
de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door
Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar 1814 (7)
Vlieland, Onderwerp: de aanbesteding voor de Duinbeplantingen aldaar per opbod te doen plaats hebben van het drie jarig
onderhoud jaar 1822 (8)
Vlier (Flierl) Lourens---- Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in
Febr. 1812 is vertrokken en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische
dienst is overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt om bij
de Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon zal moeten
leveren enz. jaar 1814 (7)
Vlier A. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Vlierman ….?----Veenarbeiders een staking te Terwispel worden in genoemd de Veldwachters Vogelsang, Godschalk en Vlierman
jaar 1879 (3)
Vliert L. 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)
Vlies van der Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Vlies van der Teunis de weduwe 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)
Vliet Alexander jr. Cargadoor enz. te Harlingen onderwerp; een handgeschreven brief met zijn handtekening, een lading steenkool
in het Schip de Hendrika met de Kapitein Boer de A. P. enz. jaar 1841 (1)
Vliet Gerrit van---- Vliet van Gerhardus,zoon van Gerrit van Vliet en Alida Veenstra, wonende Utrechtse straat bij de Heerengracht
no. 141 te Amsterdam, Dossier met ook een brief met zijn handtekening, Onderwerp : verzoek tot aanname van de naam Veenstra
van Vliet, en onderzoek in Friesland of er nog iemand met die naam leeft jaar 1822 (6)
Vliet Gerrit van---- Vliet van Gerhardus,zoon van Gerrit van Vliet en Alida Veenstra, wonende Utrechtse straat bij de Heerengracht
no. 141 te Amsterdam, Dossier met ook een brief met zijn handtekening, Onderwerp : verzoek tot aanname van de naam Veenstra
van Vliet, en onderzoek in Friesland of er nog iemand met die naam leeft jaar 1822 (2) VERLEENDE VERGUNNING
Vliet Gerrit van----Vliet van Gerhardus,zoon van Gerrit van Vliet en Alida Veenstra, wonende Utrechtse straat bij de Heerengracht
no. 141 te Amsterdam, Dossier met ook een brief met zijn handtekening, Onderwerp : verzoek tot aanname van de naam Veenstra
van Vliet, en onderzoek in Friesland of er nog iemand met die naam leeft jaar 1822 (6)
Vliet v. O. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Vliet v.d. ….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Vliet v.d. Folkert 63 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)
Vliet v.d. Frederik naar Kotka in Finland, 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)
Vliet v.d. Frederik naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Vliet v.d. Frederik naar Sundswall , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Vliet v.d. Frederik, 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 1880 (2)
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Vliet v.d. Frederik, 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 1880 (2)
Vliet v.d. Yde Alberts te Oostdongeradeel 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)
Vliet van ‘ t H. Harlingen Schip de Voorwaarts V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vliet van ‘t H. Harlingen Schip de Voorwaarts V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Vliet van ’t Albert, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten
en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Vliet van Andries, 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)
Vliet van Andries, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Vliet van Arij 64 is zijn volgnummer en zijn woonplaats St. Maartensdijk 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)
Vliet van Bisdom 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 ’s Hage Jorissen W. C. enz. jaar 1817 (3)
Vliet van den A., Handelaar in Steenkolen heeft aangeboden het bewijs van aangifte en debetering voor overschrijving van accijns
enz. het betreft een in lossing liggende zeeschip van Capitein Plukker ….? Enz. jaar 1840 (4)
Vliet van der A. (jr) te Harlingen onderwerp; aangifte an debitering afgegeven te Amsterdam enz. jaar 1841 (1)
Vliet van der A. Harlingen Cargadoor Concordia
Vliet van der A. Harlingen Cargadoor Jonge Dirk
Vliet van der A. Harlingen Cargadoor, jaar 1840
Vliet van der A. Harlingen Cargadoors, jaar 1840

Vliet van der A. Harlingen Kargadoor, jaar 1841
Vliet van der A. Jr. Cargadoor te Harlingen en aldaar wonende, jaar 1840
Vliet van der A. jr. te Harlingen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Vliet van der A. Jr. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Vliet van der A. Jr. wonende te Harlingen Cargadoor, jaar 1840
Vliet van der A. Jur….---- Cappen Jan H. Kapitein van het Nederlands Schip de Vrouw Elizabeth, geeft met de meeste Eerbied te
kennen dat zijn schip zal worden beladen met afgekookte beenderen om daarmee ten spoedigste naar Schotland te vertrekken enz.
ondertekend namens de Kapitein de Cargadoor Vliet van der A. Jur…. jaar 1841 (3)
Vliet van der A. te Harlingen hem wordt afschrijving van belasting voor 3795 mudden maatkolen verleend enz. jaar 1841 (2)
Vliet van der A. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Vliet van der Folkert Pieter te Leeuwarden , hij beklaagd zich over de commissaris van Politie omdat hij van hem niet enz. enz. jaar
1841 (2)
Vliet van der Frederik naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Vliet van der Frederik naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Vliet van der Frederik naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
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Vliet van der Frederik naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Vliet van der Frederik naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Vliet van der Frederik naar Sundewall, 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)
Vliet van der Frederik naar Windaru, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Vliet van der Frederik, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Vliet van der Jan 271 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de
Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Vliet van der P. Leeuwarden Schipper, jaar 1837

Vliet van der Rein Heins * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Vliet van der Rein Heins 177 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)
Vliet van der Rein Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots
der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Vliet van der Rein Steins 207 Langezwaag 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)
Vliet van Dine Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Vliet van Dirk, 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)
Vliet van Feike Y. te Rijp onder Ferwerd Beurt en Veerdienst van Rijp onder Ferwerd naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Vliet van gAndries naar de Oostzee1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Vliet van Gerhardus,zoon van Gerrit van Vliet en Alida Veenstra, wonende Utrechtse straat bij de Heerengracht no. 141 te
Amsterdam, Dossier met ook een brief met zijn handtekening, Onderwerp : verzoek tot aanname van de naam Veenstra van Vliet,
en ondewrzoek in Friesland of er nog iemand met die naam leeft jaar 1822 (6)
Vliet van Gerhardus,zoon van Gerrit van Vliet en Alida Veenstra, wonende Utrechtse straat bij de Heerengracht no. 141 te
Amsterdam, Dossier met ook een brief met zijn handtekening, Onderwerp : verzoek tot aanname van de naam Veenstra van Vliet,
en ondewrzoek in Friesland of er nog iemand met die naam leeft jaar 1822 (6)
Vliet van Gerhardus,zoon van Gerrit van Vliet en Alida Veenstra, wonende Utrechtse straat bij de Heerengracht no. 141 te
Amsterdam, Dossier met ook een brief met zijn handtekening, Onderwerp : verzoek tot aanname van de naam Veenstra van Vliet,
en ondewrzoek in Friesland of er nog iemand met die naam leeft jaar 1822 (2) VERLEENDE VERGUNNING
Vliet van H. nr. 22 in wijk H. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Vliet van Hans Rinses, Staat vermeld in de staat wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen
betaald moet worden op het onderhoud van de toren Nr. 30 van de staat van de Gemeente Joure over 1814 enz. enz. jaar 1815 (2
Vliet van K. S.. (Klaasje Sietze) heeft van hare geboorte af tot januari 1830 te Franeker gewoond enz. Hertrouwd met Nijveen
Hendrik IJbes dien te Groningen geboortig en schipper enz. Haar eerste man was genaamd Tielstra Dirk Leendert, staat vermeld
op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839
nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6)
Vliet van Leendert 100 is zijn volgnummer en ’ s Gravenzande zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
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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)
Vliet van 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)
Vliet van Matthijs Pieter 21-04-1836 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)
Vliet van Matthijs Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Vliet van Pieter Thijssen, 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)
Vliet van Pieter Thijssen, 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)
Vliet van Rinse nr. 111 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Vliet van Rintje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Vliet van Tjipke H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Vliet van Wiebe, 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)
Vliet van Wiebe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Vlietstra B. Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vlietstra B. Harlingen Schip de Zuiderzee, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vlietstra H. Tjeerds 793 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)
Vlietstra Hendrik * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Vlietstra Hendrik 426 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)
Vlietstra Hendrik 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)

Vlietstra Hendrik Turks? 426 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Vlietstra J. , Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1)
Vlietstra J. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland
te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor uitbetaling van zijn
declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Vlietstra JacobChristiaans te Franeker , Bat. Art. N.W. nr. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Vlietstra Jan 61 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)
Vlietstra Jan L., Veldwachter te Lemmer, 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)
Vlietstra Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Vlietstra Jentje (37 jaar) Leeuwarden Schip de Leeuwarden I 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 1900 (4)
Vlietstra Jentje (37 jaar ) Franeker Leeuwarden Heeft op Maandag 14 mei 1900 als Kapitein op de Leeuwarden I bij de brug
Koetille enz. (20)
Vlietstra Jentje Leeuwarden Schip de Leeuwarden I 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 1900 (9)
Vlietstra Jentje staat vermeld in 1833 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de
ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen informatie zoals in welke
gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel
en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Vlietstra Marijke Poppes weduwe van Noordhof Pieter Ales te Jutphaas prov. Utrecht, onderwerp een request jaar 1824 (4)
Vlietstra Marijke Poppes weduwe van Noordhof Pieter Ates betreft betaling der schulden betreffende aantekeningen van haar man.
Enz. jaar 1824 (4)
Vlietstra P. F. te Lutkewierum 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)
Vlietstra Popke Feikes van beroep Beurtschipper van Rien en Lutkewierum op Leeuwarden en Sneek. Onderwerp: zijn klachten
over de vertraging in het daarstellen van een reglement enz. ook een brief met zijn handtekening jaar 1848 (16)
Vlietstra Popke Feikes Raerd Beurtschipper en Brouwer Rinse tevens Bakker Bauke schippers te Oosterend het verzoek betreffende
hunne veren op Leeuwarden enz. jaar 1846 (1)
Vlietstra Popke Feikes te Rien onder Lutkewierum van beroep Beurtschipper. Ond erwerp: zijn request dat hij onsdertekend, dat de
Stad Sneek en het Grieternij bestuur van Hennaarderadeel het reglement voor het bertveer niet heeft afgekondigd en dat enz. ook
wordt hierin genoemd dat het schip van Tresling Marten Henricus(ook Harmens) hetwelke van Sneek kwam door de veldwachter
enz. jaar 1849 (14)
Vlietstra Poppe F. 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)
Vlietstra Rienk Grinthandelaar te Harlingen Betreft het vervoeren van Grint met groote sachepen maar dat overladen op kleine
schepen zou enorme kosten vereischen en hij verzoekt dan ook enz. voor de in aanbouw zijnde Stoomgemaal te Tacozijl bij
Lemmer , jaar 1917 (15)
Vlietstra Rienk Grinthandelaar te Harlingen Betreft het vervoeren van Grint met groote sachepen maar dat overladen op kleine
schepen zou enorme kosten vereischen en hij verzoekt dan ook enz. voor de in aanbouw zijnde Stoomgemaal te Tacozijl bij
Lemmer , jaar 1917 (15)
Vlietstra Rienk Grinthandelaar te Harlingen Betreft het vervoeren van Grint met groote sachepen maar dat overladen op kleine
schepen zou enorme kosten vereischen en hij verzoekt dan ook enz. voor de in aanbouw zijnde Stoomgemaal te Tacozijl bij
Lemmer , jaar 1917 (15)
Vlietstra Rienk Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de
Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Vlietstra Rienk, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een
door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat
van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Vlietstra Siebren 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)
Vlietstra Sipke, 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)
Vlietstra Sybreb Gaukes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Vlietstra Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)
Vlietstra Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
Vlietstra W. L. Dronrijp Schipper, jaar 1837

Vlietstra Wiebe Watzes * Franeker wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Vlietstra Wiebe Wiebes 365 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Vlietstra Wiebe Wietzes 760 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)
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Vlietstra Wiebe Wietzes 760 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind
van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Vlietstra Wieger, 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)
Vlietstra Wubbe Watses staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der
8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
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Vlietstra Ynze Pieters , te Workum, Veroordeeld tot het betalen van een boete van 6 gulden en een gevangenisstraf van 5 dagen
wegens een overtreding enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Vlinck J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Vlink Evert 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)
Vlink Hendrikus Frisijn staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)
(dossier 5)
Vlink I. (Izaak) ook Y. (Yzaak) als Burgemeester benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris
van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de
Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Vlink I. (Izaak) ook Y. (Yzaak) Lid van de Raad van Sneek 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)
Vlink I. (Izaak) ook Y. (Yzaak) op heden den 31e december 1893 heb ik burgemeester van Sneek begeven naar het kantoor van de
heer Speelman Wobma Helenus Marinustot dusverre ontvanger Particulier te Sneek teneinde aldaar tegenwoordig te zijn bij de
overgave van alle zig daar bevindende gelden en waarden aan den heer Cahais Samuel benoemden agent van den Algemeene
Nederlandsche dit stuk is door de drie genoemde ondertekend enz. jaar 1824 (2)
Vlink I. (Izaak) ook Y. (Yzaak) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Vlink IJ. Burgemeester der Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
enz. jaar 1817 (1)
Vlink IJ. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was getekend
door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P., Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J.,
Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)
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)
Vlink Isaac 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)
Vlink Izakwegens leverantie van Brood onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der
Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Vlink J. jr. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig
beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van
de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van
H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G. Corporaal, Koster Z. S.,
Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U. Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. , Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F.
Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)
Vlink J. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Vlink J. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de
geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Vlink S. W. te Rijs wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Vlink T. J?. ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling
van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Vlink T.P?. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de
diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen voor de Armen Diakonie en evt, de
onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Vlink te Sneek, Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie met/van de belastingen enz.
ook een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1814 (20)
Vlink Toesijn 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)
Vlink Touissaint Everts Geregtsdienaar te Sneek staat vermeld in een document Dienst der Justitie in het Arr. Sneek een opgave
voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 (4)
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)
Vlink Toussaint Everts Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Sneek arr. Sneek . Jaar 1817 (2)
Vlink Toussaint Everts 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)
Vlink Toussaint Everts---- Tamboer Klaas Gerbens en Vlink Toussaint Everts betreft een betrekking als Politie dienaar , en hun
bewapening , en een nota van kosten van hen betreffende; gearresteerd en getransporteerd Schaarstra Tjebbe Roelofs te Sint
Nicolaasga en getransporteerd naar Sneek, Kampen van Sytze Hermanus getransporteerd van Sneek naar Leeuwarden enz. jaar
1814 (7)
Vlink Toussaint Everts te Sneek 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)
Vlink Toussaint Everts te Sneek, 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)
Vlink Toussaint Everts, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Vlink Toussijns (Toussaisir) Evers (Everts) te Sneek , 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)
Vlink Y---- Cambach P. een Ordonnantie voor verpleging der gevangenen over januari groot f. 143.82 enz. en Vlink Y ondertekend
dit document namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek jaar 1819 (1)
Vlink Y---- Napjus H. , hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Sneek
Vlink Y. voorgedragen tot Lid van het Collegie der gevangenissen te Sneek enz. jaar 1814 (1)
Vlink Y, .----- Gevangenissen; Samenstelling van het menu der gevangenen per dag samengesteld en gepresenteerd dooe leden van
de raad van de gevangenis te Sneek en wel; Vlink Y, Noyon R. Warren W. G. , Napjus H., Nijland , Haga van A. B. , jaar 1818 (4)
Vlink Y. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit men zien wat de
gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon P., Nijland J., Warren W., Napjus
H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek, tevens Cambach P. en allen ondertekenen dit document
jaar 1817 (5)
Vlink Y. ---- Banning Hermanus , Cipier over de Gevangenhuizen te Sneek. Onderwerp dat hij verklaard op zich te nemen enz.
wordt ook in genoemd het dagelijks rantsoen der gevangene enz. tevens worden vermeld de personen Vlink Y, Attema A. E.,
Napjus H., Buwalda van Haga A., Warren N. G., Noyon P. jaar 1823 (4)
Vlink Y.---- Andrea G. H. Ontvanger der registratie te Sneek op zijn verzoek wordt samen met de Burgemeester dezer stad Vlink
Y. het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (5)
Vlink Y. Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Schutters enz. jaar 1817
(1)
Vlink Y.---- Cambach ….? Aannemer, betreft de aanbesteding van voedingswaren voor de gevangenen, en aangezien hij de enigste
is die heeft gereageerd moet volgens het Collegie van Regenten van de gevangenis te Sneek getekend door Vlink Y. op de
onaagenaamste wijze et de3ze Cambach samenwerken enz. jaar 1818 (3)
Vlink Y. hij ondertekend als lid van Het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een documet betreffende gedane
reparatieen door Farks Ulbe van beroep Meester Smid enz. enz. jaar 1817 (2)
Vlink Y. ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente 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)
Vlink Y. ondertekend een brief namens het Collegie regenten over de gevangenishuizen te Sneek dat de heer Cambach P. een
betaling krijgt van f. 138.= voor verpleging der gevangenen enz. jaar 1818 (1)
Vlink Y. President van het Collegie Regenten over de Gevangenissen te Sneek. Onderwerp; de voeding voor de gevangenen enz.
jaar 1823 (1)
Vlink Y.---- 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 van P. O. ondertekend namens het Collegie van
Regenten over de Gevangenhuizen te Heerenveen betreffende declaratien enz. jaar 1821 (3)
Vlink Y.---- Sneek: Overstroming een brief aan de Gouveneur van Burgemeester Vlink Y. van Sneek betreffende de overstroming
met uitleg wat is overstroomd in Sneek dat het water hier tot eenen nooit gekende hoogte geklommen is en Zaterdag avond begon
en alles rond de stad was overstroomd zover men kon zien en het over de deuren van de zijl aan de Oosterpoort enz. enz. en om de
bewoners van Oppenhuizen te helpen hebben wij enige schepen enz. enz. jaar 1825 (3)
Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek
aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van
alle dagen in de week enz. jaar 1814 (5)
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Vlink Y.----Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van voedsel aan de gevangenis te Sneek (met de
menu’ s wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon P., Haga van A. B.
Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en Banning H. en Cambach P. als inschrijvers jaar 1818 (4)
Vlink Ysaac Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Vlink Ysaac wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz.
jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Vlink Ysaac wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek en uit
dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Vlink Ysaac wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz.
jaar 1816 (2)
Vlink Ysaac wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek en uit
dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (2)
Vlink Ysaak, 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)
Vlink Ysaak, 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)
Vlink Yzaak 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)
Vlink Yzaak 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)
Vlink Yzaak---- Olivier Willem wonende te Sneek als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing Berent
mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu, Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend
Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius,
Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen
enz. jar 1814 (3)
Vlink Yzaak 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)
Vlink Yzak en Houwink Coenraad, zij zijn als Schatters over 1824 te Sneek gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Vlink Yzak te Sneek, 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)
Vlint Johannes Durks 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)
Vlint Sijtze, 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)
Vlissingen P. Agent van de Friesche Stoomboot reederij wordt vermeld in een stuk van de Friesche Stoomboot tusschen
Amsterdam en Harlingen enz. jaar 1857 (6)
Vlissingen P. Directeur der Amsterdamsche Stoombootmaatschappij verzoekende een concessie voor voor de vaart eener
stoombootmaatschappij tusschen Amsterdam en Harlingen enz. jaar 1837 (24)
Vlissingen van P. & Heel van Dudock 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)
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)
Vlissingen van Paul , Boekhouder Directeur van de Stoom Schroef Schoener Rederij te Amsterdam Onderwerp: het opleggen van
de verplichting aan de stoomboten om bij elke uitreis van Amsterdam naar Londen ook de Haven van Harlingen aan te doen enz.
jaar 1849 (29)
Vlissingen van Paul en Dudok van Heel te Amsterdam: Onderwerp de constructie des Stoomketels en er al enige vertraging is brief
is ondertekend door Beijma Thoe Kingma van C. L. en Willems W. enz. jaar 1841 (5)
Vlist van der Neeltje weduwe van Huber Ulrich Herman Ritmeester bij de Huzaren en gesneuveld in Rusland enz.---- komt voor
op een staat der kandidaten voor de post van Distributeur der Brieven te Franeker wegens het overlijden van Verwey W. enz. jaar
1822 (3)
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)
Vloeijmans Gregorius Gerardus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 23-07-1811 Prinsenhage, 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)
Vlonk Luitjen Kapitein op de Jonge Vlonk, jaar 1838
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Vloten van A. C. Predikant te Zuilen tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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)
Vloten van A. te Katwijk aan Zee, 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)
Vloten van A. te Voorburg 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)
Vloten van A. te Voorburg, 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
Vloten van A. te Voorburg, 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)
Vloten van C. A. te Zuilen , 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)
Vloten van C. A. te Zuilen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Vloten van C. A. te Zuilen Predikant Classis van Amersfoort 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)
Vloten van C. A. te Zuilen 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)
Vloten van C. A. te Zuilen 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)
Vloten van C. A. te Zuilen, 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
Vloten van C. A. te Zuilen, 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
Vloten van C. A. te Zuilen, 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
Vloten van C. A. te Zuilen, 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)
Vloten van C. A. te Zuilen, 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)
Vloten van W. Kampen 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)
Vloten van W. te Kampen Praeses Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Vloten van W. te Kampen Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Vloten van W. te Kampen 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)
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Vloten van W. te Kampen 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)
Vloten van W. te Kampen, 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
Vloten van W. te Kampen, 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
Vloten van W. te Kampen, 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
Vloten van W. te Kampen, 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)
Vloten van W. te Kampen, 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)
Vlucht de Wopke Jacobs te Doniawerstal staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Vlugt de L. J. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland 4e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Vlugt v.d. W. P. 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)
Vlugt v.d. Wiebe P. 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)
Vlugt van der Klaas J. te Follega 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)
Vlugt van der M. J. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Vlugt van der Meindert Jans 214 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)
Vlugt van der Meindert Jans te Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Vlugt van der Mindert, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Vlugt van der Popke Houtigehage Veldwachter te Weststellingwerf, jaar 1919 (3)
Vlugt van der Popke Jans, Corporaal hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga
van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)
Vochtelo Roelof, 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)
Vochtelo W. te Oldeberkoop 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)
Vochteloo N. J. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Vochteloo W. te Oldeberkoop 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)
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Vochteloo W. te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Vochteloo W. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vochten Joseph * 19-03-1800 Mons of Antwerpen, Fuseler Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het schip de 4 gebroeders in 1834 enz, en vervallen van den Militaire stand en
eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Voembergs Dirk Jan en Borski Willem Onderwerp; rente op hun certificaten ten bedrage van enz. enz. jaar 1814 (3)
Voerman A. te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Voerman A. te Heeg wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Voerman Abraham hij wordt aanbevolen voor de functie van Surnumeraire der Belastingen enz. met vermelding huidige beroep en
een kolom met informatie jaar 1823 (3)
Voerman Bote Reinders 329 Pingjum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Voerman D? hij is benoemd tot Verificateur der directe belastingen bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz.
jaar 1822 (4)
Voerman H---- Voerman P. het 3e Bataillon Landmilitie debet aan hem voor een vragt goederen uit de Lemster enz. naar Kampen
ook een handtekening Voerman H. enz. jaar 1814 (4)
Voerman H. (ondertekend Foerman H.) Lemmersche Veerman een door hem getekend ontvangsbewijs voor levering van aan het
3e Bataillon te Campen aan de Groenwegen ….? 1e Luitenant officier der kleding enz. jaar 1814 (2)
Voerman 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)
Voerman J. L. 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)
Voerman 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 Overijssel jaar 1819 (4)
Voerman P. het 3e Bataillon Landmilitie debet aan hem voor een vragt goederen uit de Lemster enz. naar Kampen ook een
handtekening Voerman H. enz. jaar 1814 (4)
Voerman W. Sneek Sollicitatie voordracht en benoeming tot Veldwachter te Marrum (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (7)
Voerman Wijtze Agent van Politie Sneek Met Signalement, jaar 1916
Voerman Wijtze Sneek Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens , jaar 1919 (1)
Voerman Wytze een door hem geschreven brief door hem ondertekend, een verzoek tot eervol ontslag als veldwachter jaar 1920 (3)
Voerman Wytze Sneek Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1917 (1)
Voerman Wytze te Sneek, 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)
Voerman, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en
Accijnsen te Gorredijk, Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma,
Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. , jaar 1839
Voermans B. R. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Voersma J. L. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
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Voersma J. L. te Oenkerk 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)
Voersma J. L. te Oenkerk 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)
Voersma J. L. 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)
Voersma Lammert C., 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)
Voest Gerrit Takes en Vrouw van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren
der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Voet Henderikus Leeuwarden Politiebediende, jaar 1838

Voet van Campen J. E. (Johannes Eusebius) ---- Verwey Samuel, rector der Latijnsche school te Bolsward onderwerp; zijn
tractement van fl. 275, jaar 1815 (2)
Voet van Campen J. E. (Johannes Eusebius) Predikant de Hervormden neemt waar als onderwijzer op de latijnsche school te
Bolsward jaar 1816 (2)
Voet van Campen J. E. Rector der Latijnsche School te Bolsward is vertrokken naar zijn nieuwe bestemming zijnde Salt Bommel
en zijn functie is vacant enz. jaar 1816 (1)
Voet van Campen J. E. te Bommel 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)
Voet van Campen J. E. te Leiden 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)
Voet van Campen J. E. te Leiden 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)
Voet van Campen J. E. te Leiden 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)
Voet van Campen J. E. te Leyden, 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
Voetberg R. B. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Voetberg Roelof Broers hij tekent mede hier navermelde document; Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint
Johannesga Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden al zijn onroerende
en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk
gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes, tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint
Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)
Voetberg Roelof Broers Huisman te Delfstrahuizen, Onderwerp; wegens ingediende reclame voor gebouwde eigendommen enz.
jaar 1824 (4)
Voetman ….? Wegens als Onderwijzer aan de Tamboers bij den Landstorm, wordt vermeld op een Gedetailleerde Staat der
achterstallige schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz. geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)
Voetman of Soetman Zacharias Alderts, 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)
Voetman Zacharias Alberts 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)
Voets Bernardus Douwe Dominicus 145 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)
Voets Dominicus, 412 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit
de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja,
zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Voets Tjietsken Fransiseus, 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)
Voets van Campen Joannes Eusebius, 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)
Voetstra Ale Gerrijts, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek
gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Voetstra Ale Gerrits Joure Schipper, jaar 1838
Vogel ….?---- Blom ….? Geboren Vogel ….? Woonachtig te Sneek de commissaris van het arrondisement Sneek schrijft dat hij
het kistje met Pluksel van haar heeft ontvangen (ook over zo een kistje uit Leeuwarden is er nog een document) jaar 1814 (3)
Vogel Aaltje Thijsses te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
Vogel B. P. staat in een document Controle Leeuwarden met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (3)
Vogel B.? , .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie te
Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. de
Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den marsch van
Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. , Arensma
….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B? jaar 1814 (2)
Vogel de Cornelis Johannes Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1916 (2)
Vogel de J., ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd de landbouwers. Vogel de J., te
Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst Serle van der, Bliek A.
te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz. te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)
Vogel G. Kapitein is met zijn schip de Onderneming vanuit Sunderland op 2 Mei te Brielle gearriveerd staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Vogel Hans Thijses 125 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)
Vogel Hans Thijsses * Oosterhaule wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Vogel Hans Thijsses 125 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind
van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Vogel Hans Thijsses 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)
Vogel Hans Thijsses staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Vogel Harm Tieses 356 Rotsterhaule 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)
Vogel Hermine Josephine vrouw van Frijling A. , 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)
Vogel J. Predikant te Assendelft tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Vogel J. te Assendelft Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Vogel J. te Assendelft Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Vogel J. te Assendelft 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)
Vogel Jan Thijsses te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een d,ocument 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)
Vogel Joh. Minnertsga Schip de Hoop VI, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Vogel Joh. Minnertsga Schip de Hoop VI, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Vogel Joh. P.---- Buijsing A. te Leeuwarden in der tijd Kalkbrander wordt vermeld in een document alsoo hij heeft zijn Fabrijk
overgedaan. En verder de akte van Vogel Joh. P. te Minnertsga te doen in trekken omdat deze fabriekant is overleden betreft een
akte van Admissie enz. jaar 1837 (4)
Vogel Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Vogel Kornelis Bienses te Leeuwarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken,
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Vogel Lodewijk 339 is zijn volgnummer en Osnabrug 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)
Vogel Paulus Johannes te Franeker , afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Vogel Paulus Johannes van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der
afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)
Vogel Pieter Joh’s staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie
(o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst
der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Vogel Pieter Johannes 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)
Vogel Pieter Johannes, 813 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)
Vogel S. B. te Hardegarijp 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)
Vogel Wilhelm Caspar, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 19-06-1817 Den Bosch, 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)
Vogelaar Douwe, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Vogelaar Jan, Hussaar Reem. Huzaren no. 6, * 03-05-1811 Numansdorp, 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)
Vogelaar S. te IJlst 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)
Vogelaar Wouter Goslings, 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)
Vogelsang ….?----Veenarbeiders een staking te Terwispel worden in genoemd de Veldwachters Vogelsang, Godschalk en
Vlierman jaar 1879 (3)
Vogelsang A. A. van beroep Schipper te Bolsward een eventuele procedure met zijn administratie is aan den heer Hiddinga
Harmen Procureur te Sneek om tot een schikking te komen wegens een bekeuring Patentregt enz. jaar 1840 (3)
Vogelsang A. A. Bolsward Schipper
Vogelsang A. A. Bolsward Schipper, jaar 1840
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Vogelsang A. A. P. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de
Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden
waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Vogelsang Anne Annes Schipper en Winkelier te Bolsward is bekeurd bij Proces Verbaal ter zake overtreding de wet op de
patenten enz. jaar 1840 (3)
Vogelsang Gerrit Melchers Landbouwer te Wijckel Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer op haar land ,
jaar 1855 (4)
Vogelsang Harmen Jans Visser te Laaxum jaar 1822
Vogelsang Jan G., Agent van Politie 2e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Vogelsang---- Posthumus Vogelsang Anne Annes van beroep Schipper staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en
Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen
informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Vogelschaar Dooitzens---- 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)
Vogelschaar Johannes deserteur van het 3e bataillon Infanterie aanwezig een extract uit het Stamboek met 20 kolommen info. van
hem, o.a. dat hij zoon is van Vogelschaar Johannes en Haar Ipkjen Hendriks en oud 24 jaar enz. jaar 1814 (2)
Vogelschaar Johannes---- Vogelschaar Johannes deserteur van het 3e bataillon Infanterie aanwezig een extract uit het Stamboek
met 20 kolommen info. van hem, o.a. dat hij zoon is van Vogelschaar Johannes en Haar Ipkjen Hendriks en oud 24 jaar enz. jaar
1814 (2)
Vogelvanger Sikke Hessels te Sloten 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)
Vogelzang ….? de weduwe heeft tegoed voor Kaarsen , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan
op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske ter beschikking van de departementalen ambtenaar enz. jaar
1815 (7)
Vogelzang A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Vogelzang A. A. er is een uitspraak van de Regtbank te Sneek in Cas Civiel ten nadeele der Administratie uitgesproken vonnis in
zijn zaak betrefende dat hij bekeurd is wegens overtreding op de wet op het Patent enz. jaar 1841 (3)
Vogelzang A. A. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te
Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Vogelzang Anne Annes te Bolsward, schipper en winkelier een procedure wegens patenten en een schuld jaar 1841(86)
Vogelzang Anne,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)
Vogelzang de weduwe te Leije staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Vogelzang de weduwe te Leye, 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)
Vogelzang Gerben Meinderts Veldwachter te Gorredijk 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)
Vogelzang H. J. ---- 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)
Vogelzang H. J. , Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.
en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en
afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Vogelzang H.---- Zee van der J. , Jong de S. en Drijfhout J. allen te Heerenveen-Nijehaske maken bekend op een aanplakbiljet
door hen getekend dat per 24 Maart een Nieuwe Dienst voor Pasagiers, Goederen en Vee hebben geopend met de Stoomboot De
Drie Gemeenten tusschen Heerenveen, Sneek & Leeuwarden met de vertrek en aankomsttijden en de Tarieven en de aanlegplaats
is te Heerenveen bij Prinsen L. te Sneek a/d Nieuwe Kade, Kantoor bij Vogelzang H. aan het Klein Zand en te Leeuwarden aan de
Willemskade Kantoor Blauw H. . (ook aanwezig een krantenstuk) enz. jaar 1884 (9)
Vogelzang Harmen Jans , heden ten 4 uren heeft voornoemde werkman te Laaxum wonende mij Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde te kennen te geven dat het voormalig Douane huis in de voorleden nacht door den storm was
omgewaaid en dat hij dan ook enz. enz. jaar 1817 (1)
Vogelzang Harmen Jans---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis
Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz.
tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders
te Laaxum op de 29-12-1819 enz. , jaar 1822 (8)
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Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens, Hijlkema Lolle
Rimmerse en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum alles vermeld in het
breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e bij hem hebben vervoegd vier personen uit Enkhuizen welke
hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet levendig welke de Ries kwamen
reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)
Vogelzang Harmen, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Vogelzang Hielke Pieters , hij wordt benoemd tot Schoolonderwijzer 3e klasse te Noorddrachten wordt ook in vermeld de
schoolopziener Heppener H. te Drachten jaar 1819 (2)
Vogelzang J. B. 1e Luitenant der 3e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm arr.
Sneek enz. jaar 1814 (1)
Vogelzang J. H. ---- 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)
Vogelzang J. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder
van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. 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)
Vogelzang Jouke Harmens 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)
Vogelzang Lijsbeth Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Vogelzang Lijsbeth Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Vogelzang Lysbert Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Vogelzang M. G. secretaris van het arrondisement Commissariaat, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak
Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo
verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van
de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te
kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814
(7)
Vogelzang M. P wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Vogelzang M. P. ---- Steensma S. Grofsmid verhuurder en Vogelzang M. P. Klerk en Popma R. Timmerknegt en Vries de Jeltje
J. huurders 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)
Vogelzang M. P. Hij staat vermeld op een staat Weegens, gedaane betalingen op de kosten van bestuur enz. jaar 1814 (4)
Vogelzang M. P. Klerk 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)
Vogelzang M. P. secretaris onder de prefectuur voor Druklonen, voor geleverde zegels, wordt vermeld in een document wegens het
betalen van genoemde zaken en hetgeen nog betaald moet worden aan voornoemde persoon op de kosten van Bestuur van
Heerenveen gedurende het dienstjaar van 1813 waarvoor toegestaan is 1101 franken enz. jaar 1814 (5)
Vogelzang Maaike 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)
Vogelzang Meindert te Beetsterzwaag, onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als
debitant in deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3)
Vogelzang P. M.---- Mollanus ….? Ontvanger der Convoyen en Licenten te Ameland, en Snoek P. Extra Commis ter Recherge in
de Dorpe Hollum , Bonga E. J. W. Controleur der Indirecte Belastingen in de controle Dockum, Vogelzang P. M. zij worden
genoemd in een document van verkoping en opslag van gestrande goederen enz. jaar 1816 (3)
Vogelzang Pieter Meinderts, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben
platsgevonden een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden
en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, ,
Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts
Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,
Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk
gestolen goederen op te kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze
Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum, Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma
Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje,
allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)
Vogelzang R. de weduwe te Oude Leye wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
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Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
966/7 en
Vogelzang R. K. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14, 3
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
27-A blz. 9
Vogelzang Rienk te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
06-02-1824
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
7-A bijlage 2 Vogelzang Siebrigje, 49 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Vrouwen
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
Huis Justitie
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
26-03-1824
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
7-A bijlage 1 Vogelzang Sybrigje G., 208 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Huis Arrest
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
7-A bijlage 1 Vogelzang Sybrigje, 363 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Correctie 26- aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
03-1824
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)
1253-13,23
Vogelzang Tjeerd Reinders te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
10-12-1839
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle
gemeenten van Friesland (86)
B-23
Vogelzang van Lijsbeth, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
15-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
15-A
Vogelzang, Commies te Oldeboorn krijgt verlof voor 14 dagen jaar 1824 (2)
13-08-1824
1676
Voget Dirk wonende te Emden Gezagvoerder op het vergane schip de Andreas , een overzicht van de verzekerde waarde van het
18-11-1879
schip, de lading, waar het gebeurd is enz. jaar 1879 (3)
785/9
Voget H. Kapitein is met zijn schip de Peter Heinrich vanuit Bremen geladen met Tabak en Lood op 4 Mei te Amsterdam
Bladzijde 2
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek07-05-1839
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)
636-10
Vogler Carl, Matroos 3de klass op Zijner Majesteits wachtschip Kenau Hasselaar * ca. 1820 Hornstad (geen datum ingevuld) , hij
30-06-1841
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)
1413
Vogt Johanna Francisca, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-08-1915
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
615, 1e afd.
Vogt Titus Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
02-05-1919
609
Vogteloo Frederik 78 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld
10-12-1817
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)
615-2, 27,4
Vogteloo W. J. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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)
615-2, 27,3
Vogteloo W. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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)
171-B
Vogtels Freerk Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
22-03-1814
Hallum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
988-3, 36
Vogter A. R. te Eernewoude wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 2
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
162, 31
Voies de J. Heerenveen Schip de De Drie Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
27-02-1917
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
54 deel 2,11
Voijer J. M. te Koudekerke Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
22-01-1818
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)
20 nr. 161
Vol Jacob Jacobs plaatsvervanger van Wal v.d. J. Lammerts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van
29-03-1814
het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
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Vol Jacob Jacobs, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de
Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar
1814 (4) (dossier 14)
Vol Jan Jacobs * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Vol Jan Jacobs, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek
gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Vol Jan Jakobs 691 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)
Volacauste 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)
Volbeda D. F. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Volbeda D. T. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Volbeda Dirk Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat.
Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen
informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door
Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Volbeda E. en Huisman D. Gemeente Veldwachters van Franekeradeel aan hem is ontheffing verleend van artikel 4 om de
aanslagbiljetten enz. jaar 1920 (2)
Volbeda Eeltje Beets Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Volbeda Eeltje Franekeradeel Veldwachter te Opsterland (ook handgeschreven brief met handtekening) , jaar 1917 (7)
Volbeda Eeltje hij staat op een staat van voordracht tot benoeming van een veldwachter voor Schoterland jaar 1916 (3) dossier (5)
Volbeda Eeltje te Beets hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Volbeda Eeltje te Beets, 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)
Volbeda F. H. te Arum 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)
Volbeda F. K. te Arum 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)
Volbragt Jan Johannes 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)
Volck ….? De Payeur te Leeuwarden hij betaald als voor fournitures en Brandstoffen aan de Militairen Wagten enz. f. 519-12-14,
hij komt voor op de Staat der Districts Kas enz. gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814
(7) dossier (88)
Volck ….?---- Gennep van ….? Voormalig ontvanger der registratie te Bolsward en de Hr. Volck ….? Betaalmeester der publieke
schatkist te Leeuwarden enz. hebben ingezonden de staat van zodanige enz. jaar 1814 (1)
Volck J. A., Betaalmeester wiens opgave mij (De Commissaris van het Arr. Leeuwarden) niet is geworden dan nadat het tableau
genoegzaam afgewerkt was enz. jaar 1814 (2)
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Volder de Basillius * 08-04-1807 Deutighem; 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)
Volendam----Veerman Jan Thomassen te Volendam Gezagvoerder en eigenaar van het verongelukte schip de Jonge Jan Het
verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip (een aanvaring met de Tjalk geziena van Oldeboorn met schipper Zondervan
J. met alle gegevens van het schip, de lading, zijn beide zoons en zijn broer Veerman Cornelis Thomassen zijn omgekomen enz.
, jaar 1879 (5)
Volgaard & Zn. te Harlingen , wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz. als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Volhersma Otto Piebe 31 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)
Volk George Oskam * 06-01-1807 Rotterdam 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)
Volk van der Klaas, 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)
Volkena Ids Pieters---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor
ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer van Fokkes Alent te
Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar
opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides
Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der
Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes
*weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes zegt dat zij
een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was
maar thans wonende te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze
verder tekenen deze akte Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G. jaar 1817 (9)
Volker A. F. te Sliedrecht, Elizabeh I, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele
schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd
kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat de Stoomboot Elizabeth den 4e Juli 1899 te Zierikzee is
gezonken enz. enz. jaar 1900 (13)
Volker Tijs Jzn., Aannemer te Dordrecht verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om voor zijn reizen naar
Embden te mogen varen door de kanalen van Friesland langs Harlingen en Dokkumer Nieuwezijlen met een modderbak genaamd
“Margo” met de maten enz. enz. en met de Zandzuiger genaamd de “Volkerak” met de maten enz. enz. en het Smederijschip de
“Prinses Juliana” met de maten enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1911 (4)
Volkers Catharina weduwe van Louwenaar Simon het betreft haar verzoek om een Gratificatie met 4 kinderen wel behoeftig enz.
jaar 1840 (4)
Volkers H. J. Huizum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4)
Volkers Harlingen Kapitein op de Francois 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)
Volkers Jan, Fabrikant te Sneek gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot “Anna Gesiena”
enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1909 (1)
Volkers Pieter zich ook noemende Stuurman C. * 16-06-1794 Enkhuizen , Pionnier Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
wegens vonnis van de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het schip Ida Aleida in 1829 enz., en. , en vervallen van den
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en
Mond enz. enz (4) dossier (20)
Volkersma Johannes Hildes 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)
Volkerts Gerlof te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Volkerts Otte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum) in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten
van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Volkerts Tjeerd de weduwe, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor
leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7)
dossier (13)
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)
Volkhemer ….? (de Overste) 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
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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)
Volkhemer ….? (Majoor) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur
van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard
van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten
in Vriesland (47)
Volkhemer ….?, Majoor te Leeuwarden hij komt voor op de lijst van voorgedragen lis der Militieraad in het district der
Noordelijke en 31e arr. enz. jaar 1825 (6)
Volkma Johan Carel de weduwe , logementhouderse te Heerenveen wegens herhaalde aanmaningen door haar aan de Schout van
Heerenveen schrijft deze een brief aan de GouveRneur van Vriesland om het verschuldigde bedrag aan haar te mogen voldoen enz.
jaar 1816 (2)
Volkman J. O. ---- Scheltinga D. (Daniel) de Blocq van Schout van de Gemeente Mildam wonende op de Pauwenburg, Coehoorn
van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Bergh van den Giel Cornelis Plaatsvervangend
Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Pietersen Siebe Pieters Koopman te Heerenveen alle gedomicilieerd
ten huize van de weduwe Volkman J. O. te Heerenveen no. 127 heb ik Born Andries Deurwaarder bij de regtbank van eerste
aanleg te Heerenveen aldaar wonende op nr. 69 geïnsinueerd aan de heer Semler F. (Frederik) Schout van en wonende te
Heerenveen als het hoofd van het plaatselijke bestuur enz. belast met het aanschaffen van de benodigde localen voor de Regtbank
enz. enz. jaar 1816 (4)
Volkman ….? De weduwe het betreft de huur voor het locaal van de Vrederegter te Heerenveen wordt geoccupeerd tot f. 180.=
wegens 3 jaren huur enz. jaar 1815 (1)
Volkman Johan Carel de weduwe, logementhoudersche te Heerenveen zij hreeft nog tegoed een bedrag van f. 88-14- wegens
gemaakte vertering bij de formatie van een releve der Landerijen over 1812 enz. en de schout verzoekt aan de Gouveneur of hij de
betaling uit de kas van onvoorziene uitgaven mag doen enz. jaar 1815 (2)
Volkman Johan Carel in leven gehuwd met Roelofs Klaaske---- Roelofs Klaaske laatst weduwe van Volkman Johan Carel
Logementhoudersche te Heerenveen in een door haar geschreven en getekende brief het volgende, dat zij ten laste van de Gemeente
heeft 2 rekeningen wegens 3 jaar zaal huur door de heer Vrederechter geoccupeerd geweest enz. enz. jaar 1815 (2)
Volkman K. hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens vertering het enz. enz.
jaar 1815 (3)
Volkom van ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Breda Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Volkom van W. te Breda Predikant Classis van Breda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Volkom van W. te Breda 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)
Volkom van W. te Breda, 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)
Volkom van W. te Breda, 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
Volkom van W. te Breda, 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
Volkom van W. te Breda, 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
Volkom van W. te Breda, 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)
Volkom van W. te Breda, 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)
Volkstelling op 31 December 1821 , een aantal lijsten met vermelding van alle steden en dorpen van Friesland met de vermelding
van het aantal inwoners, en totaal van geheel Friesland 193.355 jaar 1822 (51)
Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het jaar 1840 (13)
Volkum van W. te Breda Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband 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)
Vollema Gerlof P. 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
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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)
Vollema H. J. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Vollema J. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Vollema J. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vollema J. J. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vollema J. J. te Winsum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Vollema J. J. te Winsum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Vollema J. J. te Winsum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Vollema J. te Winsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Vollema Jelle J. te Winsum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Vollema Jelle P., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Vollema Jelle te Winsum ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Vollema Klaas , Timmerman te Almenum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879 (3)
Vollema Klaas Timmerman te Almemum ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Vollema Pieter 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)
Vollema Pieter J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Vollema T. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Vollenhoven staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven de heer Sloet
tot Westerholt . Jaar 1817 (3)
Vollenhoven C. ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B., Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J.,
Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)
Vollenhoven C. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen binnen dit rijk enz. jaar 1816
(3)
Vollenhoven Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief
aan de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl Moespot door de zware
overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van Steenwijk
aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz. jaar 1825 (3)
Vollenhoven---- Sloet tot Westerhot, ---- Petersen Dirk Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant
van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Vollenhoven , de heer Sloet tot Westerholt jaar
1818 ( 3)
Vollenhoven--- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren
en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven de heer
Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Vollenhoven van J. W. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz.
genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en
Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Vollinga Agatha 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)
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Vollmer Gerhardus Henricus----- Bakkers K. S. en Barneveld J. L. en Hazelhoff D. zij hebben in een handgeschreven brief met
hun handtekeningen ontslag genomen van het college van zetters te Dokkum wegens vertrek naar elders voor hen in de plaats
worden voorgesteld Vollmer Gerhardus Henricus, Boersma Jacob Hzn. En Toornstra Pieter allen te Dokkum, de laatste drie
worden benoemd op 16 Mei, en zij hebben in een handgeschreven brieven met hun handtekening de benoeming aanvaard .. jaar
1883 (9)
Volmolenaar---- Pape Nicolaas Fredric Volmolenaar te Noordwolde, zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 dat hij
vermindering krijgt tot fl. enz. enz. 1819 (2)
Volmuller Fredrika Johanna weduwe de Jong te Leeuwarden, een handgeschreven brief met haar handtekening , Onderwerp:
verzoek om ondersteuning jaar 1841 (4)
Volmuller J. J. H. , aannemer. Onderwerp aanbesteding wegens de gevangenis te Heerenveen enz. jaar 1824 (1)
Volmuller J. J. H.---- 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)
Volmuller J. J. H. Onderwerp een aanbesteding voor de verpleging van de gevangenen te Heerenveen enz. jaar 1823 (1)
Volmuller J. J. H. te Heerenveen leverancier van de gevangenis te Leeuwarden zijn declaratie voor geleverde diensten wegens
verpleging der gevangenen, jaar 1824 (3)
Volmuller Johan Joseph Hartman 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)
Volmüller Johan Joseph Hartman te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren in de
provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1824 (5)
Volmuller Johan Joseph Hartman, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Volmuller te Heerenveen voor verpleging der gevangenen te Heerenveen, hij wordt vermeld op de lijst van declaratien (6
kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5)
Volprecht 2e Luitenant in het Bataillon 2e regiment No. 21 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)
Volraad N. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Voltman S. J. te Nijega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Von Ficher Benzon Margaratha, 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)
Von Ficher Benzon Margarethe Bothilde vrouw van Visser Bouke, , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Vonck E.---- Mijnlieff Bonifacius Teunisz. Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van
Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Liesveld Vonck E. ,jaar 1818 ( 3)
Vonck E. ---- Noorlander Arie Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne
Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en
aanwassen te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan
de Rentmeester der Domeinen van Liesveld de Heer E. Vonck., jaar 1818 (3)
Vonck E. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Liesveld de heer Vonck E.
Jaar 1817 (4)
Vonck E. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Liesveld de heer Vonck E.
Jaar 1817 (3)
Vonck E. , Leeuwenhoek Lambertus Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De
Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld der Domeinen Vonck E.. , jaar 1818 (3)
Vonck E. 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 Friesland, Drente en Groningen de heer
Boelens van F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)
Vonck E. Rentmeester der Domeinen te Liesveld, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen enz. enz.
bij besluit 18 Januari 1815 No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen enz. enz.
gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Vonck E. te Liesveld, 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. Rentmeester der Domeinen aldaar jaar 1818 (3)
Vonck Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Vonck Nicolaas 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)
Vonck Nicolaas Jans, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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VonckE. ---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer
aan de Rentmeester der Domeinen te Liesveld de Heer VonckE. jaar 1818 (3)
Vondeling Anne A., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende
brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart
brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover ook
diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook
wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie
Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te
Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te
Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?.
enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr.,
Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch
v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch
Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Vondeling Auke A., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende
brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart
brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover ook
diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook
wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie
Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te
Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te
Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?.
enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr.,
Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch
v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch
Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Vonk Barend * 05-09-1795 Amsterdam, Kanonnier; 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)
Vonk Dirk 235 is zijn volgnummer en Stolwijk 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)
Vonk G. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Vonk Gerrit, 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)
Vonk Harmen M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Oostermeer, Gemeente Oostermeer,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Vonk Harmen M., 103 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Vonk Harmen M., 144 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)
Vonk Harmen M., 231 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)
Vonk Harmen Minnes, 6 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)
Vonk Hessel behorende tot de ligting van 1820 dat hij zig niet bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft
achtergelaten jaar 1825 (2)
Vonk Hessel staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de
provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en
woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Vonk Hessel te Dokkum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met
groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825
(5) (dossier13)
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Vonk Hessel, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de
ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Vonk J. J.----- Klazes Gr . weduwe van Vonk J. J. Schipper geen aangifte van patent gedaan wegens het varen met het Tjalkschip
de Vrouw Grietjen jaar 1824 (2)
Vonk J. P. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de
Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814
(5)
Vonk J. P. 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
Vonk Jan , 1e Regiment Veld Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
Vonk Jan Jacobs Eigen. schip de Hoop, jaar 1838
Vonk Jan Jacobs te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Vonk Jan Jans---- Klazes G. weduwe van Vonk Jan Jans dat aan haar vrijstelling mogen evende van het patentrecht van het door
haar bevaren Tjalkschip de Vrouw Grietje. Jaar 1824 (5)
Vonk Jan Pieters 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)
Vonk Jan te Leeuwarden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Vonk Joh’s Sierds 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Vonk Johannes Sierks 537 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)
Vonk L. C.---- Leullier Jean Pierre geboren in Frankrijk sedert het jaar 1818 wonende te Workum dat hij als onderofficier bij de
Infanterie in dienst van de Franse Keizer zijn honorabel ontslag als zodanig is aangesteld als Sous Luitenant bij de Douane enz.
maar dat hij in 1812 zig in Holland begevende hebben en op 4 Maart 1813 te Workum in het huwelijk is getreden met Zee van der
Gooretje geb. te Workum enz. was getekend door Vonk L. C. Solliciteur. jaar 1822 (4)
Vonk L. J. hij ondertekend (in copie) mede een document betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van den hervormden
godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum annexis enz. jaar 1819
(7)
Vonk Lieuwe ontvangt betaling wegens Militairen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert in leven
Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie
enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (13)
Vonk O. J. te Drogeham is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Vonk Olfert Jacobs te Drogeham wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Vonk P. te Heerenveen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Vonk Ph. 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)
Vonk Pieter 34 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)
Vonk R. L., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H.,
Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs, Strakbeen
Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser
Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der
Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes,
Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H.,
Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen
enz. jaar 1814 (1)
Vonk S. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Vonk Sierk Johanis 140 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
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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)
Vonk Sjerk Johannus * 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)
Vonk te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn
en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Vonk Theodorus Bolsward Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Vonk Tjipke , Zeemilitie gaat op de Haringvisscherij, 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)
Vonken Lambertus, Kurassier, Afdeeling Kurassiers no. 3 , * 30-10-1803 Almelo, 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)
Vonks Joh’s (vrouw) 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)
Vontein Dirk Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Voogd Harmen Derks Voogd verstuurd naar het Krankzinnigen gesticht St. Elizabets Gasthuis.
Voogd Harm, 403 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)
Voogd Harmen Dirks naar Krankzinnigengesticht St. Elizabeth gasthuis te Deventer , jaar 1840
Voogd J. L. te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel
van ---- Tibma Jouke Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om
zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad
door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van
f. 24529-13-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
Voogd Janke, 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)
Voogd Jochum Assuaris staat vermeld in een document aan de Gouverneur van Vriesland dat is ondertekend door de Luitenant
Kolonel Commandant Kuitenbrouwer J. H. ? betreffende Militaire zaken dat hij uit den dienst is geraakt enz. jaar 1817 (2)
Voogd Jochum Assuerus, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward 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)
Voogd Jochum 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 89
Voogd Jochum 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 89
Voogd Johannes Frederiks te Leeuwarden 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)
Voogd, Harmen Dirks Voogd Krankzinnig naar het St. Elisabet Gasthuis te Deventer, jaar 1839
Voogt C. H. Neuefehn Pruissen Schip de Gezina, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden, jaar 1888
Voolstra Anne, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Voolstra Geert, 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)
Voolstra H. 48 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)
Voolstra Hendrik Johannes, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Voolstra 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)
Voolstra Jacobus, 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)
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Voolstra Jouke Annes te Terwispel Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding
enz. jaar 1841 (9)
Voor de Wind Cornelis Johannes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124
daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz.
enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Voor Jan 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Voor ter Hetto---- Ploeger van Willem te Harlingen wonende is als plaatsvervanger van Voor ter Hetto in de Landmilitie op de 7e
dezer maand gedeserteerd tevens aanwezig een document met zijn signalement enz. jaar 1814 (2)
Voorbeek Jan Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd
Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)
Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te
Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn
testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad
Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam groot een kapitaal
van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie verder genoemd de
Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon allen te
Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris,
Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads
Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en
Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President
Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Voorden van Hendrik Willem * Delft, 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)
Voordewind Antje Huisvrouw van de vreemdeling Meijer H. benevens hare kinderen door het algemeen Armbestuur te Harlingen
behoort te worden ondersteund volgens een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken enz. jaar 1841 (6)
Voordewind Arie 18 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de
Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Voordewind C. C. 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)
Voordewind K. 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)
Voordewind Sneek Kapitein op de Geertruida komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1887 (2)
Voordewind T. en Dijkstra A. eigenaren en gezagvoerders van de motorboot “Koningin Wilhelmina” groot 14 ton wonende
Hovenierstraat no. 19 te Leeuwarden verzoeken in een handgeschreven en door hen getekende brief (3f stuks) dat hun motorboot
weinig golfslag heeft en dat zij dan sneller willen varen van 8 km per uur enz. enz. verder in het dossier aanwezig een overzicht
van de gegevens van een proefvaart met genoemde boot op 2-8-1907 met vaartijd evt zuiging, golfslag enz. de verleende
vergunning (geel) en een vergunning tot varen en slepen (Blauw) en verdere correspondentie jaar 1907 (24)
Voordewind Tjerk in een handgeschreven brief en door hem ondertekend verzoekt een vergunning om met een hogere snelheid
door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen met zijn motorjacht de “Gipsy” enz. tevens de correspondentie
daarover, jaar 1912 (5)
Voorduin W. L. Predikant te Utrecht 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)
Voorduin W. L. te Utrecht Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Voorduin W. L. te Utrecht Predikant Classis van Utrecht 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)
Voorduin W. L. te Utrecht 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)
Voorduin W. L. te Utrecht, 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)
Voorduin W. L. te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
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Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar
1824 (5) dossier 40
Voorduin W. L. 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)
Vooren J. J. , Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer
aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Voorhoek de Boer P. te Holwerd 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)
Voorhoek de Boer Petrus te Ternaard, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. , jaar
1841 (3)
Voorman Sijbren Annes--- Stelingwerff S. B. Assessor vam Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat na het sluiten van alle registers voor de Loting Voorman Sijbren Anneste lemmer woonachtig
en Coenraads Oeble geboren in het jaar 1795 uit Oebles Coenraad en Sijbes Uilkjen enz. jaar 1817 (1)
Voormeulen ….? ---- 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 C. F. J. Schout, Voormeulen ….? Secretaris , Halbesma H. Mun :
raad, Viersen J. J. Mun : raad, Westra Jan Mun : raa d Enz. jaar 1815 (3)
Voormeulen G. R. te Rinsumageest, 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)
Voormeulen G. R. 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)
Voormeulen Gerrijt Rinzes Notaris te Rinsumageest en Damwoude 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)
Voormeulen Jurjen, 51 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)
Voormeulen R. Notaris residerende te Rinsumageest wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door de Schout van de
gemeente Dantumawoude jaar 1814 (1)
Voormeulen R. Notaris residerende te Rinsumageest wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door de Schout van de
gemeente Rinsumageest jaar 1814 (1)
Voormeulen Sixtus, Horlogiemaker 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)
Voornberg….?---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 (
een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het
Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te
Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening
der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en
Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende
getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders bij
den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende
te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer
Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Voorsmit Heeltjen * 26-081796 weduwe van Hiddema A. J. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze persoon in de Ommerschans is opgenomen enz. jaar
1841 (5)
Voorst Bernardus---- Hemrica ….? en Nuiver ….? Onderwerp een voordracht voor de functie van commies enz. maar voor beide
wordt bijzondere aandacht gevraagd de eerste omdat hij na eene 22 jarige dienst een collert verloor het welke hij voor f. 3400
gekocht had en voor de tweede omdat zijne vrouw sedert 12 jaren blind zijnde en hij destemeer armoede gevoelt en Voorst
Bernardus bevindt zich ook in eene deplorabele situatie deselve kan uit hoofde hij maar één hand heeft de kost niet meer verdienen
enz. jaar 1815 (1)
Voorst Jan Jozef 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 272
Voorst van A. R. staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt opnieuw voorgedragen als 1e Luitenant enz. jaar
1840 (4)
Voorst van Antonius Reinier te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt
van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie
Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Voorst van D. C. , 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)
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Voorst van D. C. te Amsterdam Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Voorst van D. C. 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)
Voorst van D. C. 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
Voorst van D. C. 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)
Voorst van D. C., Secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur te Noord Holland, 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
Voorst van Gerrit Helmich 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)
Voorst van J. J. Predikant te Doorn tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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)
Voorst van J. J. te Doorn 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)
Voorst van J. J. te Doorn 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)
Voorst van J. J. te Doorn 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)
Voorst van J. J. te Doorne Predikant Classis van Wijk 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)
Voorst van J. J. te Zutphen, 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
Voorst van, Wachtmeesteris1e Luitenant van de Art. trein bij de 1e Comp. Kavalerie 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)
Voort van de G. A. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de
door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)
Voort van den Klaas 437 Oldemarkt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Voort van der ….? in een brief aan Z.K.H. de Prins van Oranje waar zijn naam onder staat geeft hij namens de Kerkenraad en
Diaconen der Gereformeerde kerk te Nes op het Eijland Ameland te kennen dat het Tractement van de Predikant zoo gering is dat
den zelve nauwelijks vierhonderd guldens per jaar inkomen tezamen genomen heeft zijn Tractement van ’t Land en de inkomsten
van de byzondere kerkgoederen en verzoeken dan ook enz. jaar 1814 (4)
Voort van der Arend W. Zn. Aannemer te Zwolle en Albert de Munnik te Zwolle, er is ontdekt dat zij ontrouw in de reparatie van
een ’S lands werk hebben gepleegd en er moett voor gezorgd worden dat zij n immer meer enz. Jaar 1815 (1)
Voort van der G. A. Makelaar , onderwerp; Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841 op last van
zijn Majesteit enz., jaar 1841 (6)
Voort van der G. A. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en
uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2)
Voort van der G. A. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten
effecten heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5)
Voort van der G. A. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met
Binenlandse en Buitenlandse Effecten, jaar 1841 (3)
Voort van der H. Heelmeester te Haarlem Toegekend de Gouden Medaille ter waarde van 10 ducaten jaar 1818 (3)
Voort van der H. te Haarlem, 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
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bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt,
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Voort van der Klaas 621 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)
Voort van der Klaas 621 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind
van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Voort van der Klaas staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Voort van der Pieter Fuselier geboren 12-05-1812 Overloon veroordeeld tot de doodstraf met den strop maar, enz. met
signalement, jaar 1840
Voort van der Wiardus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Voortaller Matthijs, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,
Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik,
Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van
der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes,
Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H.,
Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen
enz. jaar 1814 (1)
Voorthuizen van ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Utrecht, 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)
Voorthuizen van W. te Vreeland Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Voorthuizen van W. te Vreeland Predikant Classis van Amersfoort 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)
Voorthuizen van W. te Vreeland 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)
Voorthuizen van W. te Vreeland, 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)
Voorts van D. C. in Noord Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Voorwaarts N.V. Sleepdienst de Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Vopma Doede J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Vorden van Elias, Hoeden Fabriek, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen
aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Vorderda Dirk oud 2 of 33 jaar hij wordt in een document vermeld als opgezonden getransporteerde bedelaar naar de My. Van
Weladigheid enz verder nog gegevens over hem, in een ander document wordt vermeld dat hij een verkeerde naam heeft
opgegeven en hij werkelijk heet Dagen Dirk Foddes jaar 1823 (4)
Voren van der Cornelis * 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)
Vorm v.d. Bauke F., 175 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)
Vorm v.d. Bauke F., 270 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier
met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
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Vorm v.d. Bauke T., 119 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)
Vorm v.d. Bauwke F., 74 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)
Vorm v.d. Ritske 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)
Vorm v.d. Sjerp 25 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)
Vorm van der C. F. te Franeker 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)
Vorm van der Cornelis Frans Douwe C. 201 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)
Vorm van der Cornelis staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den
jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Vorm van der Hilbrand 20 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Vorm van der Sjerp 334 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)
Vorm van der Sjoerd Hilbrand 20 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog
met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Vormeer Seerp 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)
Vormer Jan, 402 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)
Vormer Sjoerd Sijmons 115 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)
Vormer Thijs Udo staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen
informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)
Vormsma Sjoerdje Haantjes Sexbierum Verhuurster van Schepen, jaar 1838
Vormstra F. Joh.’s de erven vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Peins die op 7 december
1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven
jaar 1813 (12)
Vorstenburg Frederik Cornelis, 29 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)
Vorstman G. J. te Sluis Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Vorstman J. C. te Sluis, 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)
Vorstman J. C. te Sluis, 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,

16-01-1822
6680

418 blz. 3
07-10-1818

6671

54 deel 2, 2
22-01-1818

6648

66 blz. 3
14-02-1816

6683

2 deel 2, 2
04-01-1819

6683

2 deel 2, 13
04-01-1819

6833

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

6833

38-D deel 2
Blz. 14
06-02-1824

9921

39
21-10-1882
1105/4
07-11-1838
299/17, 186
26-03-1838
660
27-09-1820

8122
8079
6062

6397

670
15-06-1815

5667

2
00-00-1880

6650

132
28-03-1816
79-4
22-01-1839

8161

6258

627-7
21-06-1815

9187

908
06-07-1918
420
05-03-1915
647
09-07-1822
929
23-11-1815
18-A blz. 22
21-01-1824

9180
6084
6005
6830

8021

1020-19
09-08-1837

8093

565-6
13-01-1838

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)
Vorstman J. G. te Delft, 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)
Vorstman J. G. te Sluis Predikant Classis van IJzendijke wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Vorstman J. G. te Sluis 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)
Vorstman J. G. te Sluis 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)
Vorstman J. G. te Sluis 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)
Vorstman J. G. te Sluis, 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
Vorstman J. G. ter Sluis, 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
Vos E. J., Politiedienaar te Peperga 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)
Vos Hendrik Jans Veendam * 1817 Zeeman, jaar 1838
Vos L. E. Kapitein op de Jetske Cornelia, jaar 1838
Vos ….?---- Nap ….? Groningen Eigenaar van het Schip Bosch en Hoven en de lading betreft een quitantie der Bergers van 1/3 uit
de 1/10e van de 24 stuks Noordeike balken in de maand januari 1818 aangespoeld enz. tevens de twee quitantien van de Korinten
en, Jaar 1820 een vat sumak geborgen enz. volgens verklaring van de heer Vos ….?, jaar 1820 (1)
Vos 1e Luitenent 5e Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de
namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar
1815 (5)
Vos A. J?. Az.---- Schilthuis J. voorzitter en Vos A. J?. Az. Secretaris van de Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij te
Groningen concessionarise eener stoombootdienst voor vervoer van reizigers en goederen tussen Groningen en Rotterdam van de
beschikking d.d. 28 April 1877 om in die dienst te mogen bezigen 3 stoomboten en wel de Hunze III, IV en V en ook genoemd de
Hunze VI waarvan de afmetingen bedragen enz. ook genoemd het schip de Bieruma Oosting enz. Jaar 1880 (39)
Vos Albert Wanneperveen Schipper, jaar 1816
Vos Albertus, Groningen 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)
Vos Barend G. 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)
Vos Berend Kollum neemt ontslag alsVeldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Vos Berend, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Vos Bonne Johannes, wordt vermeld op een staat van kandidaten voor de post van Brievenbesteller te Heerenveen wegens het
bedanken van Dijkstra Sjoerd Jans Jaar 1822 (7)
Vos C. J. Controleur van de 1e klasse bij de indirecte belastingen in Vriesland op derzelfs gedaan verzoek te worden ontslagen en er
wordt dan benoemd tot Controleur der 2e klasse de heer Bakker A. G. enz. jaar 1815 (2)
Vos Catharinus 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)
Vos Cornelis * 24-05-1798 Oud-Beijerland, Kurassier afd. Kurassiers no. 3, 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)
Vos Cornelis Geb. Nederhemert, laatst gewoond hebbende te Nederhemert. Kanonnier Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
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Vos Cornelis, Fuselier 8de afdeeling infanterie * 12-11-1817 Capelle, 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)
Vos de Binned Wobbes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op
de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz.
jaar 1840 (4)
Vos de B. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Vos de C. Directeur van het Postkantoor te Harlingen neemt afscheid en vertrekt naar Alkmaar zijn nieuwe standpaats als Directeur
van het Postkantoor aldaar. Jaar 1818 (1)
Vos de C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Vos de D. te Brugge 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)
Vos de Egbert , 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)
Vos de Fedde Roels, te Hemrik Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar 1824
(2)
Vos de Harmen Lammerts, 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)
Vos de Harmen Lammerts, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Vos de Hendrik B. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en
April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Vos de Inne Koudum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Vos de J. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van
Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Vos de Jelke Annes 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)
Vos de Klaas Pieters staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons
Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Vos de Klaas Pieters te Oenkerk 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)
Vos de L. Y. 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 Duurswolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Vos de Lammert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Vos de Leentje 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
Vos de P. J. te Delfzijl, een Volmacht betreffende; Akarich (Stefano) Kapitein op het gestrande Oostenrijks schip de Sollicitudine
komen de uit Triest Gestrand op het Eiland Rottum ook wel vermeld Rotten bij Dokkum 21-11-1818 verder genoemd de
Strandvonder Fenenga R. H. en de Consul Generaal Carli de B. (Ridder) , Monterossi Ch. enz. jaar 1819 (4)
Vos de Philibert geboren Doornik 1788 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook 8
kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd
zijn. Jaar 1824 (6)
Vos de Pieter, 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)
Vos de R. H., Schoenmaker 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)
Vos de Reinder, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Vos de Rinze Hylkes te Achtkarspelen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
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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)
Vos de S. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.Beurtschipper op de Twee
Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek, jaar 1915 (3)
Vos de S. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz. Beurtschipper op de
Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te
Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen
Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om
door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4
handtekeningen) van aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17)
Vos de Teye, 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)
Vos de Wobbe * 27-10-1888 Appelscha Veldwachter te Opsterland, jaar 1917 (3)
Vos de Wobbe Drogeham Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Vos de Wobbe, Rijksveldwachter hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van
Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in
genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig
gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de
Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger
Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)
Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij krijgt geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een
strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz. in het dossier komen voor; Veen van der Jan Jetzes,
Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de avond van 11 september met de veldwachter Vos
aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz. tevens Nicolai
Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en Meindersma hoofd der openbare school te
Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief met
de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,
Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier jaar 1915
(17)
Vos de Wobbe, Veldwachter te Kootstertille hij krijgt eervol ontslag, met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar
1920 (3)
Vos deJelke Annes 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 327
Vos Dirk staat vermeld in een brief van de Burgemeester en Wethouders van de Stad Dockum aan de Heer Staatsraad Gouverneur
van Friesland dat zijn staat nopens dat hij naar de naar Frederiksoord opgezonden nog niet enz. jaar 1840 (2)
Vos Durk 24-10-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de
Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Vos Egidius Koopman 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)
Vos Geert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Vos Grietje Tjeerds, 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 (8)
Vos Grietje Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1835 (7)
Vos Grietje Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Vos Grietjen Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Vos Grietjen Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Vos H. E. Kapitein is met zijn schip de Jonge Dirk vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Osterrisoer staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Vos H. E. Kapitein op de Jonge Dirk
Vos H. Texel Schipper, jaar 1837
Vos Harmanus 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)
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Vos Harmen hij komt voor in een document van staat der veranderingen der ongebouwde eigendommen als volgt: dat zijn land
zijn bezwaart met enz. enz. jaar 1820 (2)
Vos Herman Martens, Handgeschreven brief van de Koopman Herman Marten Voss (Firma H Voss & zoonen) te Leeuwarden,
jaar 1840
Vos J. B. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april
1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en
of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Vos J. G. Kapitein is met zijn schip de Goede Welvaart vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Broback staat vermeld op
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Vos J. J. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende
van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en
geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg
tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen
Vos. P. J. te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer
Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell
Thomas, Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi
Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris, Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz. jaar 1819 (16)
Vos J. J. te Lioessens 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)
Vos J. M. hij ondertekend een document als zetter der bealstingen betreffende dat de zetters voor het meerendeel gemeene en
geensinds de gegoedste ingezetenne zijnde en geen dagloners voor hunne werkzaamheden enz. enz. jaar 1815 (2)
Vos J. M. Wijmbritseradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de
Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant)
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen
van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Vos Jacobus 24-10-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de
Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Vos Jacobus staat vermeld in een brief van de Burgemeester en Wethouders van de Stad Dockum aan de Heer Staatsraad
Gouverneur van Friesland dat zijn staat nopens dat hij naar de naar Frederiksoord opgezonden nog niet enz. jaar 1840 (2)
Vos Jan de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april
1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en
of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Vos Jan G. Kapitein op de Goede Welvaart, jaar 1839
Vos Jan Geerts Schipper op de Goede Welvaart, jaar 1838
Vos Jan Johannes, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek
gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Vos Jan L. ondertekend als lid der Commissie belast met het toezicht en de regeling der brandjes enz. het navolgende document en
wel een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder
de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente
Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840
(6)
Vos Jan Lammerts te Heerenveen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Vos Jan Lammerts te Tjalleberd ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Vos Jannes Mintjes Eigenerfde te Peperga hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4)
Vos Jannes Mintjes Eigenerfde te Peperga Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren
met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Vos Jannes Mintjes Eigenerfde te Peperga, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Noordwolde in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Vos Jantje, 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)
Vos Jillis, 120 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)
Vos Johan, Fuselier 8de afdeeling infanterie * 06-08-1816 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 1841 (4)
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Vos Johannes, 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)
Vos K. J. 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)
Vos Klaas E. Veendam Kapitein op de Jetske Cornelia, jaar 1839
Vos L. J. 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)
Vos Lieuwe, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Vos Marten, 165 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)
Vos Martinus Johannes Predikant te Oudega wordt genoemd in---- Hettinga Tromp van Rinske geb. Vos verzoekt ondersteuning
vanwege de behoeftige omstandig heden waarin het gezin zich bevind, nadat haar echtgenoot Kornelis Lambertus Koopmans na
ongelukkige omstandigheden zijn werk als Goud en Zilversmid te Sneek heeft moeten opgeven enz. enz. Tevens een misverstand
over haar naam zij heet geen Tromp maar Vos enz. enz, jaar 1841 (5)
Vos P door hem gepasseerd enz. J. wonende te Delfzijl er is een borgstelling onderwerp: de geborgen goederen van het schip de
Sollicitudine wegens het geborgene enz. jaar 1820 (2)
Vos P. J. bestaat geen bezwaar tegen de afgifte van het provenue van de Tuigage en Lading van het verongelukte Schip de
Sollicitudine aan voornoemde enz. , jaar 1819 (2)
Vos P. J. hij reclameerd een partij Korinthren en een vat met enz. aangebracht bij de Strandvonder op 27-11-1818 afkomstig van
het Oostenrijkse Schip de Sollicitudine, jaar 1819
Vos Pier 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
Vos Pieter Lammes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot der 18e
afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Vos R. 34 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)
Vos R. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Vos R. J., Koopman, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document van Adhaezie aan
de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien sommige
handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Vos R. Kapitein op de Jetske Cornelia, jaar 1839
Vos Rinke 562 Bolsward 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)
Vos Rinke J. 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)
Vos Rinske----Hettinga Tromp van Rinske geb. Vos verzoekt ondersteuning vanwege de behoeftige omstandig heden waarin het
gezin zich bevind, nadat haar echtgenoot Kornelis Lambertus Koopmans na ongelukkige omstandigheden zijn werk als Goud en
Zilversmid te Sneek he eft moeten opgeven enz. enz. Tevens een misverstand over haar naam zij heet geen Tromp maar Vos enz.
enz, jaar 1841 (5)
Vos Sybe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Vos van Coevorden -- Pinto en Vos van Coevorden aannemers te Groningen, zij leveren 100 veenturven en Kaarsen enz. en dit
contract loopt nog tot 30 Juni 1819 en aangezien de aannemer verplicht is aan de militie enz. enz. jaar 1818 (6)-Vos van Steenwijk de G. W. wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel jaar
1819 (4)
Vos W. Jz. 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)
Vos W. Jz. , Koopman, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document van Adhaezie aan
de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien sommige
handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Vos W. Kapitein is met zijn schip de Allersma vanuit Groningen in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 2 mei naar
Leverpool staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
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Vos Waltherus * Bergeijk 20-01-1808, 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)
Vos Willem * 14-08-1820 Oss 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)
Vos, Nanne de weduwe , met 6 kindern waarvan de jongste 6 januari 1841 is geboren, Ontvangen een deel van een gratificatie van
200 guldens, onderwerp het verongelukken van de Veerboot thuis horende op Ameland op 14 augustus 1814 in de zuiderzee enz.
enz. jaar 1841 (3)
Vos. M. (+) Klijnstra A. weduwe van Vos. M. te Jutrijp zij 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)
Vos. P. J. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende
van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en
geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg
tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen
Vos. P. J. te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer
Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell
Thomas, Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi
Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris, Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz. jaar 1819 (16)
Vosbrink Jan komende van Hanover : Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te Dronrijp onderhoud
hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Voshuil Sape 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)
Voshuil Sape 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)
Voskuil H. te Wommels van beroep Commies er wordt gemeld dat hij geen militair gagement geniet enz. jaar 1841 (3)
Voskuil Hermanus huurt een bovenkamer op de keizersgracht te Leeuwarden, jaar 1841 (2)
Voskuil Hermanus gewezen Adjudant Onderofficier van de thans ontbonden 1e afd. Mobiele Vriesche Schutterij wonende te
Leeuwarden strekkende om als Visiteur bij de Rijksbelastingen te worden benoemd enz. jaar 1839 (5)
Voskuil J. K. Molenaar van beroep te Beetgumermolen er wordt aan hem autorisatie verleend tot het aantasten van zijn land ten
einde aldaar het aardewerk voor den weg vanm Marssum tot den Langhuisterweg af te maken enz. jaar 1841 (4)
Voskuil Klaas Jans Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Voskuil Sape, 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)
Voslambert Jan, 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)
Vosmaar W.C. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd:
Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en
Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Vosmaer J., Hoogleeraar te Utrecht, 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)
Voss Angela Auguste, 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)
Voss Ernst Josef August , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Voss Ernst Josef August, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Voss Ernst Josef August,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Voss Gerhard Carl, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Voss Gerhard Carl, 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)
Voss Gerhard Carl, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Voss Gerhard Karl, 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)
Voss H. Martin, 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)
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Voss Hermann Martin, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Voss J. H. Kapitein op de Knorhaan, jaar 1838

Voss Joseph H. gehuwd met Lampe Angela Clara, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Voss Joseph Hubert echtgenoot van Lampe Angela Clara, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar1915 (3)
Voss Joseph Hubert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Voss van Schagenbrug Lucht---- 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)
Voss van Sophia Angenis Beatrix---- Eekma Klaas is gemachtigde van Voss van Sophia Angenis Beatrix weduwe van Idema van
Martinus Bourins die weer de voogd over haar minderjarige kinderen is Onderwerp; een Huurcontract aan de Schout en leden
van de raad van Heerenveen van 4 lokalen en zolder enz. enz. Huizing 34 te Heerenveen uitzicht hebben de op de Koemarkt enz.
enz. jaar 1817 (6)
Voss van Sophia Angenis Beatrix weduwe van Idema van Martinus Bouricins, Eekma Klaas Procureur treed als gemachtigde op,
onderwerp een huurcontract van de lokalen in huizinge no. 34 Heerenveen ten bedrage van fl. enz. enz. jaar 1816 (6)
Vossenberg Lambertus, hij is een van de ondertekenaars namens de Guardeniers binnen de stad Leeuwarden die verzoeken geen
Marktgelden meer te behoeven te betalen met het antwoord van de Burgemeester enz. jaar 1815 (5)
Votier William, 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)
Vouk
H. te Enschede Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Voulon L. te Heerenveen 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 het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Voute ….? ---- Huët D. T. predikant te Breda i.p.v. de heer Voute ….? 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 de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816 (11)
Voute A. C. te Rotterdam 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 gecommitteerde voor de huishoudelijke zaken der Waalsche Kerken in
Nederland enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Voute A. C. te Rotterdam 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 in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van enz. jaar
1818 (5) dossier (24)
Voute A. C. te Rotterdam 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 in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van enz. jaar
1818 (5) dossier (24)
Voute A. C. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Voute A. C. te Rotterdam, 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)
Voyer J. M. Predikant te Koudekerke tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland 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)
Voyer J. M. te Koudekerke Predikant Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Voyer J. M. te Koudekerke 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)
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Voyer J. M. te Koudekerke, 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)
Vreede de L. J. de weduwe te Hindelopen uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Vreeze de G. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (7)
Vreeze de L. J. de weduwe te Hindelopen 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
Vreeze de L. J. de weduwe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

