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Faaber D. H. 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Barradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Faas Arie ,Veldwachter/Policebeambte te Nijland 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)
Faas Hein Wed. 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)
Faas Hendrik Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te Haarlem. Flankeur 17-12-1836 Overleden te Soerabaja (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Faas Jan Simons Schipper en Winkelier te Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin als onderwerp
een partij vervoerd graan , waarvoor hij gedagvaard is te Leeuwarden en een gevangenisstraf krijgt tevens een
handgeschreven brief met zijn handtekening van de Predikant Zwaag van der W. G. (Wicherus Cornelius) die verklaart
dat Jan Faas een braaf, eerlijk en bescheiden burger is enz. jaar 1841 (8)
Faas Jan Simons winkelier te Dronrijp, daarvoor Dronrijpsterveer Schipper enz. een handgeschreven brief met zijn
handtekening waarin als onderwerp een partij vervoerd graan enz. jaar 1841 (3)
Faas Pieter geboren te Sohe bij Antwerpen in dienst der Keizerlijke enz. hij is gedeserteerd uit Deventer en voorzien van
een nieuw paspoort enz. jaar 1814 (1)
Fabaeick Sierd Klazes te Knijpe, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen
jaar 1824 (3)
Fabe Ynze A. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Fabeer Dirk naar Noorwegen, 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)
Faber A. Leeuwarden Agent van Politie jaar 1920 (1)
Faber F. J. Slachter te Oosterlittens, Onderwerp een proces verbaal jaar 1824 (2)
Faber F. te Workum een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stad Bolsward II“tot het Varen en Sleepen in
Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
Faber Freerk---- Sangers Jan en Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de
schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten
die allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen
veel schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7)
Faber Freerk te Workum, schrijft en ondertekend een brief voor een vergunning van zijn geregelde stoombootdienst van
Workum naar Bolsward in correspondentie met de Trein te Nijehuizum en de Tram te Bolsward enz. enz. met
correspondentie enz. waarbij hij vergunning krijgt om met zijn beide boten een snelheid van enz. jaar 1904 (12)
Faber Lieuwe---- Sangers Jan en Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de
schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten
die allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen
veel schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7)
Faber ….? de weduwe 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)
Faber ….? De weduwe zij 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)
Faber ….? en Haga ….? Gewezen ontvangers van Kollum en van Ackrum Onderwerp de borgtogten van genoemde
ontvangers tegen het in derzelve kassen bevonden tekort enz. enz. jaar 1819 (2)
Faber ….? gecondemneerden ontvanger te Kollum Onderwerp zijn kas en zijn onkosten jaar 1815 (4)
Faber ….? Ontvanger te Kollum op zijn kantoor bevind zig nog een bedrag van fl. 364-4 van het jaar 1814 enz. enz. en dat
deze nog onverdeeld is gebleven en de Grietman dit bedrag verdeeld onder enz. ook genoemd Groenman E. K. te Kollum,
in 1814 is onder hem gedeponeerd een bedrag van fl. 364-4 enz. Jaar 1818 (6)
Faber ….? Percepteur te Kollum, zijn verschuldigde op de Roles der directe Belastingen van 1814 over de maand maart nog
niet ten kantore enz. ondanks de Deurwaarder zonder dat hij zich daar aan stoort enz. jaar 1814 (1)
Faber ….?---- Scheltus Ludolph Jacobus Hendrik, Directeur der Posterijen te Dokkum, Een request door hem ondertekend
dat hij gedesigneerd is als schutter aldaar maar wegens zijn functie en ook al omdat in de provincie Zeeland en Holland en
anderen daarvan vrijgesteld voor den Landstorm enz. en hij wegens plichtsverzuim reeds verscheidene keren voor de
schutterlijke krijgsraad is geciteerd enz. en hij heeft ook al de functie als Veldpostmeester bij het Engelsche leger aan het
enz. van de Luitenant Generaal Sir Gouham Thomas thans Lord Lijnedock genaamd enz. tevens een brief ook door hem
ondertekend waarin vermeld Schik ….? Mevrouw en de heer Capitein Faber ….? en de Heer Joha ….? Die hij om hulp
vraagt omdat hij bedreigd wordt met provoost straf en zijn huwelijk ook al enz. enz. jaar 1814 (11)
Faber 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
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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)
Faber A. G. 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)
Faber A. H. hij is vrijwilliger Jager en verzoekt ontslag uit den dienst dat wordt toegstaan maar hij moet zijnwapenen.
Kloeding en paspoort inleveren te Den Haag en maakt aanspraak op reisgeld enz. jaar 1837 (4)
Faber A. H., ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de
geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,
Verbeek ….? van de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente
Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van
onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)
Faber A. J. .---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste
eerbied ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als
Veerschipper te gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan zo ten aanzien van den uren
van afvaart voor winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden geheel van
zijne legplaats is ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz. deze brief is mede
ondertekend met de handtekeningen van de andere betrokkenen Fopma F. J., Faber D. K., Keilman H., Faber A. J. en Boer
de M. alle Schippers van Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend. Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P., te
Oosterlittens en Frederici Jan D. te Baard. Enz. jaar 1857 (36)
Faber A. 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)
Faber A. J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Faber A. Jacobs 13 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Faber A. R. Schipper van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Faber A. S. ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren
enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F.,
Boersma G. O. , Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra
K. A., Rijpstra A. B., Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Faber A. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Faber A. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Faber A. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Faber A. T. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Faber A. T. 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)
Faber A. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Faber A. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Faber A. te Wijnaldum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Faber A. te Wijnaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Faber A. te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
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uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Faber A. 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)
Faber A. 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)
Faber A. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van
de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Faber A.L. de weduwe Bolsward Veerschipper---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken
betrekkelijk de aan voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook
aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)
Faber Abe Tjeerds staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Faber Abraham Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Faber Abraham Sijbrens---- Feenstra Aaltje Jans weduwe van Wijnsen Klaas staat vermeld in een document van de
Directeur der registratie in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland en Faber Abraham Sijbrens betreffende Huisman
onder Ligtaard een dagvaardiging en een memorie er wordt gesproken over f. 13.000 enz. jaar 1824 (3)
Faber Abraham, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar
1816 (4) dossier (21)
Faber Akke Eeltjes , ---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga Pieter
Jochums , Faber Eerde Eeltjes request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes jaar
1824 (1)
Faber Akke Eeltjes , ---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga Pieter
Jochums , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber
Eerde Eeltjes jaar 1824 (1)
Faber Albert----- Betten Thijs te Oosterwolde en Faber Albert te Oudkerk, benoemd tot Politiedienaren te Leeuwarden, ook
een staat met personalia jaar 1916 (3)
Faber Albert Jans hij tekend (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de
Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der
jeugd maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige
toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs dat de
onderwijzer Calsbeek ….? Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816 de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde
het onderwijs daar geheel enz. enz. enz. jaar 1822 (7)
Faber Albert Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918 (1)
Faber Albertr Leeuwarden Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel jaar 1919 (2)
Faber Ale Jacobs 377 Berlikum 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)
Faber Andries, 945 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)
Faber Anne Bouwes Grofsmid te Beetsterzwaag en Bijlsma Hedman Annes te Beetsterzwaag Wagenmaker , een
handgeschreven brief met hun handtekeningen een request Onderwerp: zij hebben gekocht een grofsmederij en een
huizinge grenzende aan Dijkstra Sipke Eizes bij publieke verkoop, zij komen nu tot de ontdekking dat bij het kadaster het
door hen gekochte op naam staat van Bolleman Jan Binnes Houtkoper te Drachten met zijn handtekening enz. enz. jaar
1841 (3)
Faber Anne Bouwes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag
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
Faber Anne Bouwes wegens geleerde Pieken, Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene
uitgaven van de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3)
Faber Anne Hendriks, wordt vermeld als vader op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)
Faber Anne Klases is vermeld op een staat als ingezetenen van Rinsumageest aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Faber Anne van beroep Kastelein te Workum het betreft een aantekening van een dwangschrift jaar 1840 (2)
Faber Anne, 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)
Faber Arend Bolsward Schipper jaar 1840
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Faber Arend Lieuwes Bolsward Schipper jaar 1840
Faber Arjen Ynzes, Grofsmid te Joure wegens geleverde Pieken, Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van
uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815 (4)
Faber Ate Dirks wegens geleverd vleesch aan de militairen te Paezens, hij komt voor op de Rekening van Militaire
Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier
(88)
Faber Ate Fatses te Wijnaldum ,Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Faber Ate Fatses te Wijnaldum ,Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Faber Ate Fatses Wijnaldum, Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Faber Ate, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Wijnaldum, 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)
Faber Atte aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Faber Auke Aukes te IJlst, 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)
Faber Auke Sietje zoon van Faber Sietje geboren te Harlingen plaatsvervanger voor Bensma Cornelis Gerrits, Hij staat op
een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
Faber Auke te Stavoren 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 Stavoren zijn ingevoerd met 5 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)
Faber B, Ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de
inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Faber B. Sneek Commissaris van Politie te Sneek jaar 1821
Faber Barre Sjoerds, 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)
Faber Bauke Dirks te Workum onderwerp een staat van boeten en zaken van successie jaar 1824 (2)
Faber Bauke Durks 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)
Faber Bauke 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)
Faber Berend J. 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)
Faber Bettje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland 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 (11)
Faber Beukema Fredericus van beroep heel en Vroedmeester te Niezijl het betreft een boete voor hem wegens het vonnis
van het Kantongeregt te Dockum wegens zig schuldig gemaakt hebbende aan het uitoefenen van de Medicinale Practijk te
Munnekezijl enz. jaar 1840 (4)
Faber Bindert, 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
Faber Bouke Dirks staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815
allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is
mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Faber Bouke Dirks, Uitdrager te Workum , een handgeschreven brief met zijn handtekening. Betreffende erfgenaam van
Ruardi Ybeltje Ruurds zijn huisvrouw jaar 1824 (4)
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Faber C. R. 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)
Faber Corn’s Reimers te Scharnegoutum staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
Grietenij van Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info
met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Faber Cornelis 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)
Faber Cornelis Dirks 140 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)
Faber Cornelis F. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Faber Cornelis R. 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)
Faber Cornelis R., 119 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)
Faber Cornelis uit een huis in de Speelmanstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Faber Corneliswegens leverantie van werk als Smid onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (7) dossier (18)

Faber Cornelus Rinkes 409 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz.
jaar 1841 (7)
Faber D. A. 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)
Faber D. A. 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)
Faber D. B. Smid van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Faber D. Bolsward Veerschipper ---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan
voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het
reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)
Faber D. G. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Faber D. J. (Douwe Jans) Kandidaat bij het provinciale kerkbestuur te Groningen is beroepen als predikant te Molkwerum
enz. jaar 1823 (1)
Faber D. J. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Faber D. J. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Faber D. J. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Faber D. J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat
is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van
de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
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Faber D. K.---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste
eerbied ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als
Veerschipper te gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan zo ten aanzien van den uren
van afvaart voor winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden geheel van
zijne legplaats is ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz. deze brief is mede
ondertekend met de handtekeningen van de andere betrokkenen Fopma F. J., Faber D. K., Keilman H., Faber A. J. en Boer
de M. alle Schippers van Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend, Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P. te
Oosterlittens en Frederici Jan D. te Baard. Enz. jaar 1857 (36)
Faber D. 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)
Faber D. 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)
Faber D. Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Faber de Andries wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van
stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar
1839 (5)
Faber de Andries zoon v. Betje de Rijk Zeeman jaar 1838
Faber de F. 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)
Faber de J. 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)
Faber de J. 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)
Faber de R. J. van beroep R. K. Pastoor te Dronrijp het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons
J. schrijft en ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz.
jaar 1840 (2)
Faber de T. Vleeshouwer te Wirdum een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake zijn bedrijf als
Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit
een transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (3)
Faber Dirk Stockholm, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Faber Dirk Aukes 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)
Faber Dirk B. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven
en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener
compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij
heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht
stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor
ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en
kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten
der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den
Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een
pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh. een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous
Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie
Uniformen enz. jaar 1814 (13)
Faber Dirk 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)
Faber Dirk J. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum
tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen
met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Faber Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Faber Dirk naar Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
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Faber Dirk Sietzes 25 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat
van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e
Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op
den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Faber Dirk te Bolsward, Trekschuiten en Barges van Bolsward 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. De concessie is door de gemeente Bolsward kort na het jaar
1648 daargesteld omdat toen ook het octrooi voor de trekweg is gegeven. En later is er octrooi gegeven 13 maart 1711
datum akte jaar 1859 (8)
Faber Dirk, Oudsoon, 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)
Faber Doede vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Faber Doede, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Faber Doede, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Faber Douwe Agent van Politie 2e klasse te Bolsward 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)
Faber Douwe B., Grofsmid te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Faber Douwe Berends te Jellum, man van de Landmacht als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug
Egge Oenes en vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)
Faber Douwe Freerks, 478 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)
Faber Douwe Gaeles---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld
worden Scheltinga Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik
bij Doldersum Klaas Jans Scheltinga, Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber
Douwe Gaeles 1 gulden pagt, schuld aan van 715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep
Koopman, dit stuk is ondertekend door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6)
Faber Douwe Gales fl. 25.72 wegens levering ijzerwerk, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie
Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen
(veel Zathes en Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz.
wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)
Faber Douwe H. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten
en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz.
enz. jaar 1814 (8)
Faber Douwe H. wegens geleverde ijzerwaren aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van
Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der
Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Faber Douwe Hendriks 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van
oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of
andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz.
jaar 1841 (7)
Faber Douwe Jans 33 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Faber Douwe Jans 515 Belkum (Berlikum) 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)
Faber Douwe Jans------ Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van
diverse slagters en vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request over ingevorderde
belastingen enz. jaar 1824 (9)
Faber Douwe Met signalement Politiedienaar Stavoren jaar 1915 (3)
Faber Douwe Piebes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Rauwerd niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Faber Douwe Politiedienaar en Veldwachter Stavoren Met Signalement jaar 1916
Faber Douwe Rinzes 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
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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)
Faber Douwe Rinzes, 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)
Faber Durk Workum Schip de Gerard, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Faber Durk Workum Schip de Gerard, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Faber Durk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Faber Durk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Faber E. P. nr. 37 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)
Faber Eeltje Wijbrens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar
1828 (5)
Faber Eerde Eeltjes--- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga Pieter
Jochums , Faber Eerde Eeltjes request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes jaar
1824 (1)
Faber Eerde Eeltjes--- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga Pieter
Jochums , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber
Eerde Eeltjes jaar 1824 (1)
Faber Eize G. 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)
Faber F, Sr. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Faber F. (2) te Workum 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
Faber F. (1) 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
Faber F. , 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)
Faber F. A. weduwe E. S. Postma 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)
Faber F. D. Workum Schipper op de Johanna Mulder jaar 1840

Faber F. F . Sneek Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Faber F. F. Szn. met zijn schip “Stad Leeuwarden”e 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)
Faber F. F. IJlst Secretaris IJlster Stoomboot Mij. N.V. Een geregelde dienst tussen IJlst en Sneek, Dossier met Advertenties
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties
1882-1918Dossier (6)
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Faber F. F. IJlst Secretaris Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Faber F. F.---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J., A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder
samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal
openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van IJlst op Sneek l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt
vermeld de tarieven en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5)
Faber F. F. Sz. Te Workum Stad Bolsward II, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is
ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze
schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat aan het verzoek is
voldaan jaar 1900 (12)
Faber F. F. te Workum , een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad Bolsward II “
met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Faber F. F.----Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J., A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder
samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen o.a. in een advertentie mede dat zij een geregelde
Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van IJlst op Sneek l . met ingerichte
schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden tevens wordt het stuk door alle genoemden ondertekend
enz. jaar 1902 (4)
Faber F. J. te Birdaard 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)
Faber F. J. te Birdaard 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)
Faber F. Workum Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Faber F. Workum Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Faber F. Workum Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Faber F. Workum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Faber F. Workum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1882
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1838
Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Faber F. Workum Schip de Schip de Prins van Oranje, 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)
Faber F. Workum Schip de Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Faber F. Workum, Voorzitter van de Bond Friesche Stoomvaart belangen, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen dossier jaar 1900 (9)
Faber F.-1 Workum Schip de Eendracht, 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)
Faber F.-1 Workum Schip de Friesland Vaste beurtveer Sneek op Bolsward, er zijn klachten over hem en zijn compagnons
jaar 1891(14)
Faber Feike , Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes over den dienst van 1814 enz. jaar 1815
(5)
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Faber Feike Debiet , 1e, 2e en 3e soort, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle
mogelijke middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Faber Feyke, 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)
Faber Fokke Slager 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)
Faber Frans Jelles te Franeker 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

Faber Frans Jelles 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
458 1e
Faber Frans Jelles staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling
Bataillon
Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de
06-10-1817
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)
25-11-1880
Faber Freerk Freerks---- Kampen van Lieuwe Sijbrandes te Sneek en Sangers Jan Taekes te Bolsward.Faber Freerk
akte 23
Freerks te Workum, Ondernemers van de Stoombootdienst Sneek-Bolsward, Bolsward-Workum –Workum op Sneek v.v.
een aankondiging met de Diestregeling , jaar 1810 (6)
Map 89
Faber Freerk ---- Meer van der Obe S., In een door hen ondertekende brief doen zij een verzoek om vergunning tot het in
1877--1878
de vaart brengen van eene stoomboot tusschen Workum en Sneek
Aanwezig het reglement en tarieflijst jaar 1878 (80)
Map 83
Faber Freerk ---- Meer van der Obe te Workum en Faber Freerk Bolsward Stukken betreffende eene stoombootdienst
1877--1878
tusschen Sneek en Bolsward met het Schip de Prins van Oranje , ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten jaar 1877
(30)
Map 88
Faber Freerk Bolsward ---- Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te
1876--1878
Workum, Kampen van L. en Faber Freerk F. Bargeschippers, Stukken betreffende een verzoek van voornoemden om
concessie voor een stoombootdienst van Bolsward naar Workum ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten en brieven
met hun handtekeningen enz. Enz. jaar 1876-1878 ook wordt genoemd Fortuin Anne Carstes die het patent heeft als vaste
gebruiker enz. ook aanwezig een advertentie uit een courant jaar 1876-1878 (271)
32
Faber Freerk F. Sz., Stoomboot Kapitein wonende te Workum geeft met eerbied te kennen in een handgeschreven brief
26-02-1891
(2 stuks) aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend dat hij ondernemer is van een Stoombootdienst van Workum op
Bolsward met twee booten genaamd ”de Stad Leeuwarden” en “de Stad Bolsward” dat deze boten lang en breed zijn n enz.
enz. jaar 1891 (5)
16
Faber Freerk F. te Workum , schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend met het verzoek in een
29-10-1888
byzonder geval vrijstelling om te mogen varen met zijn schip van Bolsward naar Workum omat zijn schip iets te groot is,
maar met een kleiner schip ksn hij niet enz enz. jaar 1888 (6)
Jaar 1882 akte Faber Freerk Freeks ---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te
15
Workum en Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam
brengen in kennis dat de voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de
Diensregeling en prijzen enz. en het hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3)
23-06-1881
Faber Freerk Freerks te Sneek---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan
akte
Taekes, Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen
246 t/m 250
Schippers, Stoombootdienst Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”, maken bekend in een
advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet) tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz. tevens
het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook
vermeld jaar 1881 (7)
40
Faber Freerk Freerks Workum Schipper op de Dragtster Stoomboot My. , jaar 1881 (4)
07-07-1881
40
Faber Freerk Freerks Workum Schipper op de Dragtster Stoomboot My. , jaar 1881 (4)
07-07-1881
15
Faber Freerk Freerks Workum Schipper op de Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
24-03-1882
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
23
Faber Freerk Freerks Workum Stoombootdienst Eendracht, jaar 1880 (4)
25-11-1880
23
Faber Freerk Freerks Workum Stoombootdienst Friesland , jaar 1880 (4)
25-11-1880
23
Faber Freerk Freerks Workum Stoombootdienst Prins van Oranje, jaar 1880 (4)
25-11-1880
274-a, 41
Faber Freerk j.r. Workum Schip de Burgemeester Jonkheer Quarles van Ulford, komt voor in een Dossier; Verkeer over
28-02-1918
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
162, 41
Faber Freerk j.r. Workum Schip de Burgemeester Jonkheer Quarles van Ulford, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
27-02-1917
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
A.20 Bijl.41
Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1912, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
25-04-1912
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
33
Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1913, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
17-04-1913
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
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Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1914, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1916, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1917, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1918, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Faber Freerk met het Schip de Eendracht komt voor in een document Tabbellarische opgaaf der veranderingen gedurende
1877 voorgevallen in de lijst der stoombootdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland Domicilie hebben enz. jaar
1878 (4)
Faber Freerk Ondernemer van een Stoomboot in de vaart tusschen Workum en Bolsward en wonende te Workum en
schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend , dat hij voornemens is een 2e stoomboot in de vaart te
brengen en dat hij enz. enz. ook worden de maten van het schip enoemd jaar 1884 (9)
Faber Freerk---- Sangers Jan , Ondernemer wonende te Bolsward, Onderwerp: Middelen van vervoer te water, stukken
betreffende de Stoombootdienst Bolsward naar Workum, een Extract uit het resolutie- boek van het collegie van heeren
gedeputeerde staten der provincie Friesland geadresseerd aan de heren Sangers J., Meer van der Obe beide te Bolsward en
Kampen van Lieuwe te Sneek en Faber Freerk te Workum, verder aanwezig de dienstregeling dagen en tijden en een
boekje met de reglementen en tarieven voor de schroefstoombootdienst tusschen Bolsward en Workum en de tarieven enz.
jaar 1878--1879 (22)
Faber Freerk Sneek Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882
Faber Freerk Sneek Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882
Faber Freerk Sneek Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Faber Freerk sr. Workum bSchip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Faber Freerk Sr.. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Faber Freerk Stoomboot Dienst , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-09-1903
Faber Freerk te Workum, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met
stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met
diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. 04-03-1891
( 3) dossier (9)
Faber Freerk Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Faber Freerk Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881
Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden jaar 1903, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden jaar 1911, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden jaar 1913, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
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Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Faber Freerk, 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)
Faber Froukje, 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)
Faber G. 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)

Faber G. A. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
966/7 en
Faber G. A. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 8>> deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
708-5_38
Faber G. B. te Brantgum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe
20-07-1841
Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
517-11, 50
Faber G. K. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
19-05-1840
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)
1316 lijst 3-R. Faber G. 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)
517-11, 45
Faber G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
19-05-1840
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
1731
Faber Gabriel, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-12-1916
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
146
Faber Ganriel, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
06-02-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
37/1-13
Faber Geel Douwes te Langezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
12-01-1841
overtreding enz. jaar 1841 (9)
410-3
Faber Gerben E. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
28-04-1815
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)
729/5, 290
Faber Gerben J. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 33-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
17-07-1839
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
240
Faber Gerrit---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur
04-04-1815
van Vriesland dat Faber Gerrit niettegenstaande tot stemming van Subalterne Officieren opgeroepen is en dat hij de eed als
Schutter niet wenst af te leggen enz. jar 1815 (1)
Deel 2 Blz.58 Faber Gerrit F. naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
00-00-1885
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)
30-11
Faber Gerrit moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
09-01-1817
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)
Deel 2
Faber Gerrit naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz.48
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1883
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Deel 2
Faber Gerrit Th. naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz.54
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
00-00-1884
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Deel 2
Faber Gerrit, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.44
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
00-00-1883
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Deel 2
Faber Gerrit, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.49
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
00-00-1884
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
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Faber Gerrit, 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)
Faber Gerrit, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Faber Gerritje 27-04-18737 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)
Faber Gerritje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Faber Goskit, Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede een document getekend door Burgers en Ingezetenen van de
Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en
geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)
Faber Gosse te Weidum, Beurt en Veerdienst van Weidum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Faber Grietje Annes een brief van de Genees Heel en Vroedmeester dat zij geruime tijd behandeld is en dat zij enz, wordt
vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen
opgezonden enz.jaar 1828 (5)
Faber H. B. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Faber H. G. te Huizum 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)
Faber H. G. 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)
Faber H. J. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Faber H. J. te Berlikum 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 Sint Jacobi Parochie, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Faber H. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Faber H. K. 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)
Faber H. te Belkum (Berlikum) staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Faber H. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Faber H. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Faber H. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Faber H. te Berlikum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Faber H.? te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Faber Haaike Klazen Schiermonnikoog Kok op de Jonge Jeltje jaar 1838

Faber Haaike Klazes * 06-04-1819, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos
op de Margarethe Agnes jaar 1841 (4)
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Faber Harm Cornelis zijn handtekening 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)
Faber Harm Gooijtzes te Rauwerd te 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)
Faber Harmen Cornelis 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)
Faber Harmen Cornelis 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)
Faber Harmen Goetses 420 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)
Faber Haye Jans te Knijpe voor het Onderwijs aan de beide pijpers de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den
door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven dienst 1814 , jaar
1815 (3)
Faber Hein Lieuwes zoon van Faber Lieuwe en Wijbes Tjitske hij is één der vermiste manschappen>> Guuleris?....?
Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste
manschappen enz. jaar 1817 (2)
Faber Hendrik 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog
met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar
1841 (7)
Faber Hendrik Annes---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde
het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en
boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten
noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en
een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven
van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans betreffende het patent en accijns op het
gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te
Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz. verder in dit complete dossier ProcesVerbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A.
een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz. jaar 1839 (44)
Faber Hendrik 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)
Faber Hendrik B., Boer te Jorwerd met (31 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)
Faber Hendrik Gerbens en Faber Jelte Gerbens, tegen beide is een vonnis gewezen door de rechtbank te Leeuwarden zij
moeten 3 dagen in het zogenaamde “ Hondengat” te Kollum opgesloten worden , er komt een rekening voor verzorging van
fl. 3.50 door de Kastelein Boorsma Geert en de Grietman vind dat enz. enz. jaar 1818 (3)
Faber Hendrik Jans staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
Faber Hendrik Jans staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
Faber Hendrik Wiebes Zilversmid te Joure betreft een overtreding jaar 1824 (2)
Faber Hendrik Wiebes Zilversmid te Joure, bij vonnis van de rechtbank 22 juni 1824 een boete van fl. 236.25 enz. enz. jaar
1824 (5)
Faber Hendrik Wiebes, Zilversmid te Joure Onderwerp ; een overtreding op de wet van het middel van de waarborg, jaar
1824 (3)
Faber Hendrik, 840 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)
Faber Hendrik, te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Faber Hendrik, Veldwachter te Heerenveen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Faber Hewndrik 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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Faber Hidde Tjeerds het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als vrijwillige
schutter daarna overgegaan bij de kanonniers enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd geen kinderen
en heeft een laboreert aan een kwade borst die hij volgens hem in dienst heeft gekregen en zeer behoeftig enz. jaar 1840 (4)
Faber Hijtze Haulerwijk Rijksveldwachter Met Signalement jaar 1916
Faber Hille Jans, hij is in gebreke gebleven om zijn verschuldige belasting te betalen daarom zijn er goederen in arrest
gesteld teneinde de daaruit achterstalige enz. enz. jaar 1814 (2)
Faber Hobbe Jans staat in een document Controle Leeuwarden Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep, woonplaats
enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en
1842 in zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Faber Hobbe Jans te Berlicum wordt vermeld als Schatter de Belastingen op een document genaamd: Staat houdende
opgave wegens kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Faber Ide B. 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)
Faber IJde, 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)
Faber IJmkje, 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)
Faber IJnze Arjen, 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
Faber Inte S., 44 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)
Faber J. (Jacobus) Assessor van Opsterland het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Faber J. (Jacobus) Assessor van Opsterland wonende te Gorredijk ten verzoeke van Merens Jan Christiaan Ontvanger der
registratie en Domijnen te Gorredijk zijn zij overgegaan tot de telling van in natura aanwezig zijnde gezegeld papier enz.
beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)
Faber J. (Jacobus)de Grietman van Opsterland schrijft en ondertekend een brief waarin verklaard wordt dat Ratelaar Jacobs
Cornelis te Gorredijk van beroep Scheeps Timmerknegt van een goed en onbesproken gedrag is dat hij vrijwillig van 1814
tot 1820 het vaderland heeft gediend enz. en dat zijn Stijfvader reeds boven de 80 en egte moeder boven de 60 jaren oud is
en daarom ziet de Grietman graag dat enz. en verder verklaart de Grietman dat Hoornstra Jacobs Jans Gorredijk Schipper
en Jong de Albert Andries Gorredijk Veerschipper allen wonende te Gorredijk lieden zijn die bekend staan ter goeder naam
en faam enz. jaar 1821 (6)
Faber J. A---- Waterschap de Twee Provincieen, te Grijpskerk en Stroobos, een handgeschreven brief met de handtekening
van de voorzitter Faber J. A en. secretaris Stuiveling G. onderwerp ; het verharden van de straatweg Stroobos Schalkendam
lopende vanaf de Rijkstrekweg Dokkum naar Stroobos bij de Draaibrug te Stroobos met een tekening (Blauwdruk) van de
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Faber J. B., Mr. Smid, 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)
Faber J. D. te Lekkum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr
anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Faber J. G. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten
van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de bij mij ingekomen 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)
Faber J. G. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Faber J. H. Barradeel 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)
Faber j. H. F. 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)
Faber J. J. te Blija, 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)

8199

8386

729/5, 290
Bladzijde 2-v
17-07-1839
949/36
20-09-1841

8375

708-5_36c
20-07-1841

8380

833-2
24-08-1841
Tietjerksteradeel
615-2, 36,2
19-06-1840

8285

8280

526-1, 36
22-05-1840

8285

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

8356

328/27-4
03-04-1841

6251

1073
30-10-1814

8356

328/274 + 11
03-04-1841

8280

517-11, 21
lijst 1
19-05-1840

8197

687-1
06-07-1839

6254

140-B-blz. 20
en 43 en 44
17-01-1815
140-B-blz. 19
en 44
17-01-1815
966/7 en
881/14
Bladzijde 6
27-08-1839
833
07-09-1822

6254

8210

6086

3594

Map 88-F
1876-1878

6833

27-A, 4
06-02-1824

6386

129 en 130
04-08-1814

6395

446
08-05-1815

6632

1282
14-10-1814

Faber J. J. te Boxum 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)
Faber J. J. te Rottevalle e Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Faber J. J. te Rottevalle staat als uitvoerder van 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)
Faber J. J. te Rottevalle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel 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)
Faber J. J. te Rottevalle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke
Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Faber J. J. te Rottevalle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij 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)
Faber J. J. te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Faber J. J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Faber J. J., wegens geleverd IJzerwerk enz. in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hiauw over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814
(4)
Faber J. L. 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)
Faber J. 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. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Faber J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel
en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en
Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Faber J. O. uit een Woning omtrent de Bontemansteeg,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen
te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (4) dossier (34) jaar 1815.
Faber J. O. uit twee kamers in de Bontemansteeg,wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten,, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (4)
dossier (34) jaar 1815.
Faber J. R. 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)
Faber J. S. , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P.
en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het
Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (8)
Faber J. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in
goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Faber J. S. 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
Faber J. Schoonlingen Orie N. en Germeraad H. Mr. Schoenmakers te Leeuwarden (Hans Willem Germeraad afkomstig
van Leeuwarden huwt
Maria Bleker afkomstig van Leeuwarden?) Onderwerp dat hun schoenen niet goed zouden zijn: zij verklaren dat de
schoenen die zij hebben gemaakt hebben laten zien aan de Heer Commissaris en dat deze het bovenleder volmaakt goed
vond en dat enz. enz. ook willen zij dit onder ede bevestigen, jaar 1814 (3)
Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Heeren
capiteins van 9e Batt. Landstorm de wekelijkse exercitie hebben bepaald op Zondagen en van de Officieren op zaterdag
volgens Posthuma Suardus Heelmeester te Gorredijk enz. jaar 1815 (2)
Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Zeilstra Jan Everts
en Glasz Menno Rienks van beroep Veerschippers van Gorredijk op Leeuwarden enz. het betreft hun request dat namenlijk

6633
6644
8210

6840

1454
17-11-1814
809
0410-1815
958/2 211
Bladzijde 1
17-09-1839
36-A
blz. 15
22-04-1824

8280

526-1, 23
22-05-1840

8280

526-1, 21
22-05-1840

8211

988-3, 23
Bladzijde 4
26-09-1839

8285

615-2, 23,2
19-06-1840

6255

262
13-03-1815
191-10
06-03-1814

6243

8386

949/8
20-09-1841

8280

517-11, 44
19-05-1840

6843

30-C ongehuwden D.
21-05-1824

6303

403 en 404
17-10-1822

9183

1041
26-06-1916
30-12
09-01-1817

6277

8199

6256

6383

6632

6281

een Gorter Jan Egberts te Gorredijk op het aan hun verkregen regt van Octrooi inbreuk zou maken omdat hij wekelijk naar
en van Leeuwrden goederen vervoerd en. jaar 1814 (2)
Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft het terug
bekomen request van Zeilstra Jan E. en Glasz M. R. ook wordt genoemd Gorter Jan E. enz. jaar 1814 (1)
Faber J. Schout van de gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
onderhoud van Ferwerda Atse Sikkes door de Armenvoogdij van Gorredijk enz. jaar 1815 (1)
Faber J. T. 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)
Faber J. Tapper van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Faber J. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Faber J. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten
van Friesland (123)
Faber J. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Faber J. te Lekkum 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)
Faber J. te Oostrum wegens wegens Uitschotten enz, Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum
voor geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)
Faber J. 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)
Faber J. W. Te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Faber J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Faber J., 466 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)
Faber J., Jongh de G. F. en Engelsma F. J. , uit de Grietenijeraad van Opsterland, Hartmans Tjbbe Cornelis, Venema Jan
Lubbartus uit de ingezetenen allen wonende op de Gorrediijk benoemd hebbende om naar de noodzakelijkheid van de meer
doelmatige inrigting der school te Gorredijk enz. enz. dat het geenzins het verlangen is van de inwoners van Gorredijk om
de school te vernieuwen enz. enz. tevens de maten van het gebouw en de Staat van kosten tot opbouw van de school jaar
1823 (11)
Faber Jacob 23 Mei 1890 Oudkerk Veldwachter te Leeuwarden (3)

Faber Jacob 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)
725-1_4
Faber Jacob---- Eelkema Sjoerd wonende te Deventer Deventer Beurtschipper van Deventer op Leeuwarden het betreft een
17-07-1839
bekeuring te Leeuwarden gegeven door de Commiesen van de Belastingen Plantinga Broer Fz. en Faber Jacob voor invoer
van Spek enz. jaar 1839 (4)
353
Faber Jacob N. te Abbega, Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij
13-04-1815
kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega enz. enz. en
dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)
55
Faber Jacob S. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
02-04-1814
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)
1316 lijst 3-R. Faber Jacob te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
22-10-1814
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)
583- 84
Faber Jacob Tietes, Dorpwagter,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
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Faber Jacob, 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)
Faber Jacob, Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede een document getekend door Burgers en Ingezetenen van de
Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en
geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)
Faber Jacob, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Faber Jacobus Brouwer te Gorredijk 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 jaar 1824 (4)
Faber Jacobus 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)
Faber Jacobus 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)
Faber Jan 26 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Faber Jan 570 Nijland 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)
Faber Jan Aukes voor reparatiewerk, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum
enz. jaar 1815 (4) dossier (16)enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Faber Jan D. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Faber Jan Douwes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-:
achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag
rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Faber Jan Douwes te Gorredijk Kramer Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als
Kramer op de jaarmarkt te Hoogeveen jaar 1824 (7
Faber Jan F., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar
1816 (4) dossier (21)
Faber Jan H. Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m
1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Faber Jan Haaijens 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 afdeling Grenadiers enz.
jaar 1841 (5)
Faber Jan Harmens de erven, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Faber Jan Harmens de erven, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Faber Jan Harmens de erven, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Faber Jan J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de
Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten
van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst
(31)
Faber Jan J., Brander, kantoor te Rottevalle Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo
van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Faber Jan J., Brander, kantoor te Rottevalle Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo
van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Faber Jan Jelkes Brander te Rottevalle 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)
Faber Jan Joh´s , Smid 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)

6383

81
23-04-1814

6383

76
23-04-1814

6391

21 en 36
07-01-1815

6243

191-2-v
06-03-1814

6383

94
23-04-1814

8383

883/11 no. 3
07-09-1841

8384

912/7
15-09-1841

6278

195-3
20-02-1817

6393

179
17-03-1815

6388

26
05-10-1814
18-A blz. 28
21-01-1824

6830

6419

290
04-07-1817

3700

24-A
nrs. 12 - 21
08-02-1835
24-B
nrs. 12 - 20
03-02-1836
24-C
nrs. 12 - 17
05-02-1837
1070-8
279-321
28-10-1840

3700

3700

8308

8364

498/10, 6
21-05-1841

6864

26/1-C
no. 51
07-01-1825
398
30-05-1818

6034

6383

87
23-04-1814

6004

836
04-10-1815

Faber Jan Joh’s te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Faber Jan Joh’s te Wijnaldum, 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)
Faber Jan Johannes van beroep Mr. Grofsmid te Wijnaldum en dat hij 45 jaar oud zijnde in de termen valt van den
effectiven dienst doch dat hij daarvan is vrijgesteld op grond van een attest van de Chirurgijn Popta ….? omdat hij een
lichaamsgebrek heeft, was getekend Faber Jan Johannes tevens het antwoord ondertekend door de Schout van Sexbierum
Fopma J. L. enz. jaar 1815 (4)
Faber Jan L. , 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)
Faber Jan L. 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)
Faber Jan Lieuwes 17 jaar en kweekling op de stads Frans Nederduitsche school te Bolsward en bezit enz. enz. zoon van
Faber Lieuwe Douwes schipper in trekvoer tussen Leeuwarden en Bolsward enz. enz. Een dossier met aspiranten naar een
kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)
Faber Jan Lieuwes te Bolsward, Een dossier waar hij in voorkomt , het is een verslag wegens een examen voor toelating als
kwekeling op de Veeartsenijschool te Utrecht, ook het door hem gemaakte examen mat daaronder zijn handtekening is
aanwezig, met een lijst met uitslag van examen enz. enz. jaar 1841
Faber Jan Luitjens, Zilversmid te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente
Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in
opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier
(11)
Faber Jan Luitjes ---- Hannema Jacobus van beroep Apothecar en Zoutbrander en Faber Jan Luitjes Koopman en
Banketbakker te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief dat zij volgens
kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij zijn aangeslagen over 1814
en voelen zig bezwaard enz. jaar 1815 (2)
Faber Jan Luitjes, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn
rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Faber Jan O. 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)
Faber Jan---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de
omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen
altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz. onder deze brief staan de namen van
de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp
Teetse, 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 (6)
Faber Jan Pieters , 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)
Faber Jan Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)
Faber Jan Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Faber Jan R. 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)
Faber Jan Sjoerds 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)
Faber Jan te Barradeel 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)
Faber Jan te Bozum 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)
Faber Jan te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Faber Jan te Ureterp , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)
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Faber Jan Teekes 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)
Faber Jan uit Leeuwarderadeel 35 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)
Faber Jan---- 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)
Faber Jan Wijbes te Veenwouden, 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)
Faber Jan Wijtzes wegens gemaakte Pieken’ Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene
uitgaven van de Gemeente Bergum enz. Jaar 1815 (1)
Faber Jan Wybes Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden
ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Faber Jan Wytzes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Faber Jan Y. , 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)
Faber Jan, een lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Faber Jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Faber Jan, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie
Vriesland met vermelding van functie en standplaats, en betaling 4e kwartaal 1824, jaar 1825 (4)
Faber Jan, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie
Vriesland met vermelding van functie en standplaats, jaar 1825 (4)
Faber Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Faber Janke Jans---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie kosten
worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma Wijtze is
op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het
verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- verder een verklaring van de
Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een
compleet dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de
Kostvrouw van de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers
en Melis Jan Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/
Dienstbode Faber Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het
Kantongeregt van Dockum wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Faber Jelke Hendriks---- Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de
Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Rispens Willem Rinzes van beroep Vleeschhouwer
en Faber Jelke Hendriks van beroep Beurtschipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van
verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (12)
Faber Jelle Brouwer te Ee 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)
Faber Jelle Douwes staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten weg van
Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Faber Jelle Siebrens, 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)
Faber Jelte Gerbens en Faber Hendrik Gerbens, tegen beide is een vonnis gewezen door de rechtbank te Leeuwarden zij
moeten 3 dagen in het zogenaamde “ Hondengat” te Kollum opgesloten worden , er komt een rekening voor verzorging van
fl. 3.50 door de Kastelein Boorsma Geert en de grietman vind dat enz. jaar 1818 (3)
Faber Jentje J. te Deinum 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)
Faber Jentje, Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Faber Job Harmens ---- Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat
hij gediend heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van de Generaal Majoor Petit ….?
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Onder de compagnie van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt,
getransporteerd naar Vrankrijk en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf
heeft getoond enz. enz. maar dat hij het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. enz.
verder een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel
Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. (Johannes Wilhelmus Laurentius zoon) dat eerstgenoemde Jonghoff
Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en Koster der Hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder ons heeft gewoond
als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4)
Faber Joh. Ferd. Wonende Austrasze 12 Duisburg een getypte brief door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd)
waarin hij verzoekt met zijn Motor Yacht “Mathilde” de kanalen van de provicie Friesland enz. jaar 1909 (2)
Faber Joh’s Jans, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar
1816 (4) dossier (21)
Faber Joh’s Lodewijk 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)
Faber Jorrit Sijtzes 38 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)
Faber Joukje Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)
Faber Joukjen Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Faber Joukjen Jurres---- Faber Jurre kind van vader onbekend en Faber Joukjen Jurres, wordt vermeld op de Nominative
Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)
Faber Joukjen Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel 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 (5)
Faber Jurre kind van Faber Joukjen Jurres en de vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van
de Gemeente Wonseradeel 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 (5)
Faber Jurre kind van vader onbekend en Faber Joukjen Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)
Faber Jurre kind van vader onbekend moeder Faber Joukje Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)
Faber K. D. als ondertekenaar met nog 4 anderen van een brief met onderwerp: Ondergetekenden alle zeevarenden te
Schiermonnikoog verklaren naar waarheid enz. Ondererp: het loodswezen in het Friesche Gat enz. jaar 1852 (5)
Faber K. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel
en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en
Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Faber K. Rinkes---- Schutten Hendrik Durks een procesverbaal van bekeuring omdat hij als Smit gepatenteerd staan maar
zig niet als koopman van Slijpstenen en ijzer hadden gepattenteerd een gesloten transactie ten einde te voorkomen de
gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. enz. enz. jaar 1824 (4)
Faber K. te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (5) Gehele provincie (122)
Faber K. te Marssum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Faber Kl. Hanses 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)
Faber Klaas D. Hij ondertekend samen met Faber Lieuwe D. , Jorna K.en Keilman G. alle Scippers van het trekveer
Bolsward op Leeuwarden een brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland betreffende het transport met hunne
Jaagschepen enz. jaar 1845 (4)
Faber Klaas Rinkes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Faber Klaas Rinkes te Mildam Winkelier in waren van de 1e en 2e soort 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)
Faber Klaas te Marssum Zaakwaarnemer staat vermeld in een dossier genaamd Extract uitb het resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met reclame op enig patent 1840/1841 met
aangiftebiljet, een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (17)

9187
9187

1114
07-08-1918
1341
06-09-1918

9185

1612
05-12 1917

5662

42
00-00-1881
66
16-01-1815
27-A
07-10-1824
209
28-02-1822

6253
6855
6079

5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
5662
8199

3594

6252
8377
8280

6252
6640

7
08-04-1882
16
26-04-1883
101
01-04-1881
228
21-04-1881
270, 81
24-04-1884
29
01-04-1885
38
27-04-1882
17
00-00-1883
270, 81
24-04-1884
29
01-04-1885
228
21-04-1881
38
27-04-1882
16
26-04-1883
101
01-04-1881
729/5, 290
Bladz. 25-v
17-07-1839
Map 88-F
1876-1878
1193-1
29-11-1814
775/3
07-08-1841
517-11, 21
lijst 2
19-05-1840
1193-19
29-11-1814
545
17-06-1815

8386

949/7
25-09-1841

8199

729/5, 290
Bladz. 33-v
17-07-1839

Faber Klaas, 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)
Faber Klaas, 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)
Faber Klaas, 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)
Faber Koch & Co. Workum Schip de Workum Pakket I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1881
Faber Kornelis Exercitiemeester en levering van enz., Vermeld op een document genaamd Staat van uitgaven gedaan op de
van post onvoorziene uitgaven bestemd over de jare 1814 Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814 (3)
Faber Kornelis Harmens, Winkelier te Oudehaske, Een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om vervolging te
voorkomen, wegens verkeerd aangeven van een paard, jaar v1824 (3)
Faber L. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum de gecommitteerden uit den
stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en
alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer
aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L.,
Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822
(3)
Faber L. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1882
Faber L. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Faber L. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Faber L. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Faber L. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Faber L. BolswardSchip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Faber L. G. te Bozum 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)
Faber L. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in
goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Faber L.---- hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door
Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Faber L. J. Overleden, geboren te Rinsumageest, Komt voor op een lijstje met personen; onderwerp Boete en Justitiekosten
jaar 1841 (1)
Faber L. 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)
Faber L. Rentmeester zijn rekening wordt betaald voor het Vleesch Fonds enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Faber L.---- Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij heeft goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A. en de benoeming van Faber L. tot
Adjunkt Schout twee vacatures in den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B.
afgetreden Schout en Meinardi Joh’s Distelateur enz. jaar 1815 (1)
Faber L. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Faber Lammert G. te Baard 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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Faber Laurens te Kollum---- Land Addick Adrianus te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening,
solliciteerd naar de functie van de overleden notaris Laurens Faber te Kollum, of de functie van de overleden notaris
Wilhelmy Gerrit te Bergum jaar 1841 (3)
Faber Leendert Klazen Schiermonnikoog Kok op de * 30-09-1819 Geertruida jaar 1838
Faber Leendert Klazen Schiermonnikoog Kok op de Geertruida jaar 1838

Faber Leendert Klazes * 30-09-1819, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen.
Matroos op de Alida jaar 1841 (4)
Faber Lieuwe Arends Bolsward Kapitein, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Faber Lieuwe Arends Bolsward Ondernemer op de Burg. van Sneek, jaar 1881 Dossier (6)
Faber Lieuwe Arends---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes,
Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,
Stoombootdienst Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”, maken bekend in een
advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet) tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz. tevens
het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook
vermeld jaar 1881 (7)
Faber Lieuwe Arends, Stoomboot Kapitein wonende te Bolsward, een andgeschrevenb en ondertekende brief waarin hij
kennis geeft van de Dienst Bolsward\ Leeuwarden met zijn schip “de Burgemeester M. A. Jentink” met dienstregeling en
tarieven enz. jaar 1883 (3)
Faber Lieuwe Berend * 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)
Faber Lieuwe Berend 540 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)
Faber Lieuwe Berend Harlingen 540 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)
Faber Lieuwe Berend 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)

Faber Lieuwe Berends 560 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)
Faber Lieuwe Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Faber Lieuwe D. ---- Faber Klaas D. Hij ondertekend samen met Faber Lieuwe D. , Jorna K.en Keilman G. alle Scippers
van het trekveer Bolsward op Leeuwarden een brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland betreffende het transport
met hunne Jaagschepen enz. jaar 1845 (4)
Faber Lieuwe Douwes----- Faber Jan Lieuwes 17 jaar en kweekling op de stads Frans Nederduitsche school te Bolsward en
bezit enz. enz. zoon van Faber Lieuwe Douwes schipper in trekvoer tussen Leeuwarden en Bolsward enz. enz. Een dossier
met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)
Faber Lieuwe Douwes 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)
Faber Lieuwe en Meer van der Obe en Boer Garrit Dz. , Bargeschippers alle te Bolsward wonende Ondernemers en
Bestuurders van een Bargedienst van Bolsward op Leeuwarden met hun Bargeschepen “De Stad Leeuwarden”, “De Stad
Bolsward” en “De Stad Workum”, met plaats voor 35 personen wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het
dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers
worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1880 (4)
Faber Lieuwe---- Faber Hein Lieuwes zoon van Faber Lieuwe en Wijbes Tjitske hij is één der vermiste manschappen>>
Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer
vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2)
Faber Lieuwe Hanzes te Wymbritseradeel 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)
Faber Lieuwe Sneek Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Faber Lieuwe Sneek Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882
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Faber Lieuwe Sneek Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Faber Lourens Openbaar Notaris wordt voorgedragen door Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum als Adjudant
Schout in de Gemeente Kollum enz. jaar 1815 (1)
Faber Lourens---- Stuur R. C. is de Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Faber Lourens Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1)
Faber Lourens te Kollumerland en Nieuwkruisland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd
Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede
tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn
woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
195-6
Faber Lourens, Notaris moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
20-02-1817
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)
312-A
Faber M. A.---- Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als
03-04-1815
Zetter samen met Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. A. ondertekend door de Schout van de Gemeente
Oudega enz. jaar 1815 (1)
949/13
Faber M. E. te Achlum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
20-09-1841
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)
543 en 546
Faber M.---- Faber P. gewezen Ontvanger van de directe belasting te Kollum thans gedetineerd in het Huis van Arrest te
14-07-1814
Leeuwarden schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat betreffende een tekort in zijn kas van 1200 Kar. Gulden
enz. enz. maar dat hij vertelde dat dat behoorde tot de Gemeente kas enz. zijn broer Faber M. en zijn zwager Jansonius G.
B. zullen het bedrag van 1200 Kar. Gulden aanbieden en ter dispositie stellen enz. tevens een brief van de advocaat fiscaal
Idsinga van S. P. van Vriesland dat het verzoek van Faber P in een request neergelegd is geweezen van de hand jaar 1814
(5)
1612
Faber M. gehuwd met Schneider Maria Margaretha, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
05-12-1917
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
958/2 211
Faber M. S. te Betterwird staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 7>> verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
17-09-1839
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
979/3
Faber Marten Annes---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde
23-09-1839
het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en
boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten
noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en
een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven
van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans betreffende het patent en accijns op het
gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te
Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz. verder in dit complete dossier ProcesVerbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A.
een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz. jaar 1839 (44)
175-1+8-9
Faber Marten Douwes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
09-04-1816
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)
372 blz. 6
Faber Marten Fockes, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
09-08-1816
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)
30-C ongeFaber Marten Fokkes, 54 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de
huwden D.
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met
21-05-1824
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)
775
Faber Marten Jans te Oostrum , Wordt vermeld op een staat van rekeningen wegens geleverde Jenever aan de Nagtwacht
01- 08-1815
van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)
574-9
Faber Marten Joh’s, 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)
36-A
Faber Marten L. Smid van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op
blz. 47
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
22-04-1824
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)
195-4
Faber Menne, Koopman te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
20-02-1817
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)
1194 blz. 6v
Faber Minne te Kollum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
23-12-1822
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
1215-5v
Faber Minne, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 willen
29-11-1823
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
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Faber Minne, 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)
Faber Minne, 80 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)
Faber Minne, 99 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)
Faber Minne,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)
Faber Monse D. te Gaast 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)
Faber O. Kapitein Commanderende het depot van het 8e Bataillon Landmilitie Onderwerp: de leverantie van o.a. 200
paaren schoenen en enz. jaar 1814 (1)
Faber Oege zijn weduwe….. Elsinga, Tapper Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar
1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)
Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga Pieter Jochums , Faber Eerde
Eeltjes request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes jaar 1824 (1)
Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga Pieter Jochums , Faber Eerde
Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes jaar 1824
(1)
Faber Okje---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud door de Armen voogden voor Faber Okje weduwe van Gaastra
Douwe Simons enz. jaar 1815 (1)
Faber Okke Sjoerds---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van IJlst ondertekend een brief en Procesverbaal aan de
Gouverneur van Vriesland dat heden zondag den 30e october 1814 eene klagte aangehoord van Teerns van Jelle Sipkes
Leeraar der Nieuwe Doopsgezinde Gemeente te IJlst oud 76 jaar van gewalten en Verbale enz. welke aan zijn huis en
persoon zouden zijn geschied in de Kermis in de nacht van de 29e op de 30e door een zekere Kuiper Harmen Tuinierknegt
in gezelschap van Carolus Jelle (de jonge) en Faber Okke Sjoerds beide vrolijke knapen en zij de glazen van zijn huis en
riepen leuzen die ook in de jare 1787 hier geroepen werden enz. jaar 1814 (2)
Faber Olfert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Faber Onias de erven uit een huis bij de Put,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Faber Onias te Dockum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Faber Onias te Dokkum, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der
onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der
Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld,
jaar 1825 (3) gehele document (5)
Faber P. gewezen ontvanger te Kollum onderwerp de executie van zijn boedel , wordt ook genoemd Huizinga R,
Deurwaarder en Gorter H, Timmerman jaar 1815 (1)
Faber P. gewezen Ontvanger van de directe belasting te Kollum thans gedetineerd in het Huis van Arrest te Leeuwarden
schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat betreffende een tekort in zijn kas van 1200 Kar. Gulden enz. enz.
maar dat hij vertelde dat dat behoorde tot de Gemeente kas enz. zijn broer Faber M. en zijn zwager Jansonius G. B. zullen
het bedrag van 1200 Kar. Gulden aanbieden en ter dispositie stellen enz. tevens een brief van de advocaat fiscaal Idsinga
van S. P. van Vriesland dat het verzoek van Faber P in een request neergelegd is geweezen van de hand jaar 1814 (5)
Faber P.---- Huizinga R. van beroep Deurwaarder bij de Directe Belastingen en een door hem ingeleverde declaratie
wegens het controleren van de divisie Hindelopen ook vermeld uitbetaald aan de heer Jorissen ….? Controleur wegens
reiskosten gemaakt wegens de verificatie van de Kas van de toenmalige Ontvaner Faber P. enz. jaar 1815 (2)
Faber P. ----Reidsma Manus en Koopmans Wiebe , Motorondernemers te Workum , in een handgeschreven en door beide
ondertekende brief verzoeken zij , dat zij in de gelegenheid zijnde voor de Beurtvaart Workum-Bolsward-Harlingen een
motorboot aan te kopen enz. maar dat dit schip enz., maar dat een verzoek van Faber P. te Makkum met de boot “Groot
Makkum”is afgewezen enz. jaar 1914 (8)
Faber P. te IJsbrechtum 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)
Faber P. te Makkum, beurtschipper verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) om een
vergunning voor zijn motorschip de “Groot Makkum” klaar om proef te stomen en de Provinciale wateren te mogen
bevaren enz. aanwezig de vergunning (rose) en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1910 (15)
Faber P. W, ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de
geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,
Verbeek ….? van de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente
Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van
onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)
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Faber Petrus 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 249
Faber Petrus---- Jorissen Jacob Sz. Controleur de Belastingen in de controle Hindelopen heeft zig vervoegd ten huize van
de heer Eskes Bote Schout van Hindelopen en hem verzocht mee te gaan naar den heer Faber Petrus ontvanger ten einde
deszelfs kas te opnemen en zijn lijsten of kohieren van de Grondbelasting, Perzoneel en Mobilair, Deuren en Vensters der
patenten natezien enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (7)
Faber Petrus te Kollum betreft de goederen van de reeds gevonnisde Ontvanger der Belastingen hiervoor genoemd en
alsmede die van den fugitifen Ontvanger van dezelfde belastingen Meijer ….? op Ameland enz. jaar 1814 (1)
Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden schrijft dat dat hij
sinds enige tijd de instantie van de directe belastingen enz. jaar 1814 (2)
Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden, een brief van de
Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P. dat in het bijzijn van de Schout van Kollum, Vening A. J. Provinciaal Inspecteur der
belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen dat de ontzegeling van de kas en stukken heeft plaats
gehad en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit stuk is ondertekend door
Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz. Controleur der Belastingen en Groenman E. K.
jaar 1814 (5)
Faber Petrus, Percepteur der gemeente Kollum, de Maire van van Kollum Eskes B. (Bote) begeeft zig samen met
Controleur der belastingen Breugel F. naar het kantoor van eerstgenoemde ter controle van enz. jaar 1814 (4)
Faber Pierre Marie Napoleon Geb. 18-3-1806 Tone (Savoije). Fuselier bij het Algemeen Depôt van
het leger in Oost-Indië “Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van den 16den Januarij 1833, geconfirmeerd bij
sententie van het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den 20sten Maart daaraanvolgende, ter zake van desertie
in complot, met medeneming van vuurwapenen, ammunitie, kleeding, équipementstukken en kazernering-effecten,
veroordeeld tot zes jaren kruiwagenstraf, met vervallen-verklaring van den militairen stand”. 1839
Faber Pieter Arjens, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in
het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen;
Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa
Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons,
Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)
Faber Pieter gaat naar Cardif, 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)
Faber Pieter Jans, 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)
Faber Pieter 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)
Faber Pieter Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)
Faber Pieter Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Faber Pieter Klazes---- Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder
beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar
Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)
Faber Pieter Klazes zonder beroep thans wonende onder Aalzum geeft te kenen dat hij sinds 12 Mei 1814 woonachtig is
geweest te Betterwird Onderwerp: dat hij belasting moet betalen over het hele jaar en dat er anderen zijn die minder betalen
zoals Gorter Gerben Cornelis en Roelofs Johannes eigenaars van een Zathe enz. een andere brief ondertekend door de
schout en gemeenteraad van Holwert dat hij is een begeodigd man en dat de klachten van hem ongegrond zijn en teregt
aangeslagen is enz. zijn jaar 1815 (3)
Faber Pieter P., 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)
Faber Pieter te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Faber Pieter Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Faber Pieter Tjeerds, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van
het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in
de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (10)
Faber Pieter W. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en
schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz.
jaar 1814 (8)
Faber Pieter W. wegens geleverd ijzerwerk aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van
Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der
Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
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Faber Pieter Wijbes, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm
door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)
Faber Pieter Ydes---- Jong de Cornelis, Posthumus Jacobus Wijnandus, Nicolai Jacob en Faber Pieter Ydes Onderwerp:
certificaten jaar 1825 (2)
Faber Pieter, Zeemilitie en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Faber Pieter, 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)
Faber Pieter, 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)
Faber Pieter, 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)
Faber Pieter, 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)
Faber Pieter, 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)
Faber Pietje Jurjens, weduwe van Ket Willem Derks waaraan eervol ontslag verleend, verzoekt zijn weduwe om een
pensioen jaar 1841 (2)
Faber Plaatsing Joannes----, Personeel R.K. Geestelijkeid., Joannes Faber Plaatsing als Pastoor te Heeg (2) Nicolaas
Molenaar om als missionairis naar de west Indieen te aan en vertrokken 17-12-1840 naar Curacao (3)
Faber Poppe Goslings, 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)
Faber R. C. ---- Bontekoe Jan is een gedeserteerde kolonist en als zoodanig vermeld op den Mutatiestaat en hij zoude zig
bevinden te Minnertsga, de Armenvoogden van Minnertsga vragen metb uitgedrukt verlangen dat de betrokken jongeling
van weder opzending mag worden geaccondeerd, de originel brief van de Armrnvoogd zit in het dossier en is ondertekend
door Molanus G. D?. , Faber R. C. , Wetterauw C. K. enz. jaar 1840 (4)
Faber R. C. te Minnertsga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Faber Reeltje Johannes, 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)
Faber Rein Corn’s staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Faber Rein Kornelis Wijtgaard Veldwachter te Wirdum jaar 1920 (63 jaar)
Faber Reinder te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in
het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Faber Reindert, 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)
Faber Rinke Klazes, Een staat van Miliciens dienende in het Corps Rijdende Artillerie, waarin vermeld de namen van
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Faber Rinse Willems 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Artillere 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)
Faber Rinse Willems 455 is zijn volgnummer en Surhuisum 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)
Faber Rinze Douwes, Grofsmid te Leye onder Hallum een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp een
request en belastingen, jaar 1824 (2)
Faber Ritske Jans----Boer de Yde Taekes en Faber Ritske Jans beide te Bolsward, worden genoemd Veen van der Abe,
Veen van der Johannes, en van der Veen Taike ? verzoek kwijtschelding betreffende de nalatenschap van Sjoerds Lieuwe
te Bolsward, jaar 1824 (4)
Faber Roelof, Castelein woonagtig in de Herberg het Wagentje aan de Vrouwenpoort te Leeuwarden in een brief aan de
Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij op last van de Burgemeester geherbergdheeft een aantal
voerlieden met hun paarden en Wagens met Haver voor de Russische Legers maar dat hij ondanks herhaalde verzoeken
geen betaling heeft ontvangen enz. jaar 1815 (3)
Faber S. 33 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
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Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Faber S. A. Zwaagwesteinde Schip de Sikke Baukes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Faber S. B. 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)
Faber S. B. te Dockum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Faber S. B. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840
(6)
Faber S. D. 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)
Faber S. G. Onderwijzer te Cornwerd, een opengevallen post wegens zijn overlijden jaar 1817 (1)
Faber S. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Faber S. J. te Baard 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)
Faber S. T. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Faber Salvius Tjeerds 29 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Faber Salvus Teda 590 Belkum (Berlikum) 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)
Faber Sape F. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Faber Sape Feijkes van beroep Beurtschipper van Makkum op Leeuwarden et viesa verza ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland daar hij in de jaare 1813 van de Regeering van Bolsward is aangesproken om een somma van f.
15.= te betaalen weegens Trekswege geld voor de Passagiers, terwijl hem dat heel vreemd voorkwam, is hij heengegaan en
heeft hij de oude Octrooij brieven nagezien en de Huurcintracten maar daar enz. jaar 1814 (3)
Faber Sape Feikes Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum hij schrijft een brief met als onderwerp de post van
Visafslager te Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest,
Tigchelaar wilde de sleutel van de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken en
wilde dat er om s’avonds 8 uur met het afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze
verhinderd door de diakenen Buren van Johannes Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit
Tjalling en de Bode Schaaf Klaas Gerlofs waarschuwde Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam en gelaste de door de
diakenen aangestelde enz. enz verder een brief van de diakenen met een verweerschrift jaar 1814 (8)
Faber Sape Feikes, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813 te
hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
Faber Siebren Hanses te Bolsward 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)
Faber Sietje---- Faber Auke Sietje zoon van Faber Sietje geboren te Harlingen plaatsvervanger voor Bensma Cornelis
Gerrits, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar
1814 (2)
Faber Sijbe Cornelis staat vermeld in 1830 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)
Faber Sijbe hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Faber Sikke Jelles---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Faber Sikke Jelles Flankeur bij de Landmilitie maar het is niet
bekend waar het Batt. gestationeerd is enz. jaar 1817 (1)
Faber Sipke Johannes Veldwagter van de dorpen Oudkerk/Roodkerk, De schout van het gemeentebestuur van Oenkerk
verzoekt in een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland om autorisatie om voornoemde Veldwagter van zijne
Post te ontslaan daar deselve door het gebruik van sterke drank ongeschikt is en wil voorstellen als nieuwe Veldwagter
Hendriks Meindert wonende te Oudkerk enz. jaar 1814 (1)
Faber Sipke, 164 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)
Faber Sjoerd J. te Baard 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)
Faber Sjoerd Pieters te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit i.v.m. de onteigening van zijn gronden voor de aanleg
van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)
Faber Sjoerd U. te Oosterwierum , Beurt en Veerdienst van Oosterwierum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Faber Sjoerd U. te Oosterwierum , Beurt en Veerdienst van Oosterwierum 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 1856 (8).
Faber Sjoerd U. te Oosterwierum Beurt en Veerdienst van Oosterwierum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Faber Sjoerd, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Faber Sjoukjen onechte dochter van Faber Bettje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente
Opsterland 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 (11)
Faber Sybe , Schoenen geleverd en heeft nog geld tegoed van onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de
lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Faber Sybe wegens leverantie van Schoenmaker onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Faber T. Gefaillieerde Ontvanger te Kollum nog verschuldigd f. 1229-1-11 een verzoek tot verdere executie enz. jaar 1816
(3)
Faber T. J. te Exmorra staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Faber T. J. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Faber Teete Jacobs Grofsmid en Winkelier te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij
vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige
gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Faber Teresia Maria staat in een brief van Burgemeester en Wethouders van de Stad Sneek aan de aan de Minister van
Binnenlandsche zaken daarbij verzoekende ontslagen te worden uit het 2e gesticht te Veenhuizen omdat haar zoon
Tabaksrever alhier en haar dochter Dienstmeid op het Roodhuis in haar onderhoud willen voorzien enz. jaar 1841 (4)
Faber Tiebe, 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)
Faber Tiete Jacobs te Nieuw Kruisland 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)
Faber Tiete Jacobs, Grofsmnid en Winkelier,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In
en Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd
en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4)
dossier (9)
Faber Tietje Fokkes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Faber Tietje staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Faber Tjalke Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
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Faber Tjalke Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Faber Tjalling L. te Baard , Beurt en Veerdienst van Baard naar Bolsward, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Faber Tjalling L. te Baard , Beurt en Veerdienst van Baard naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1824 (8).
Faber Tjalling L. te Baard , Beurt en Veerdienst van Baard 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 1856 (8).
Faber Tjedsje Eeltje (later onder Tjedsje bijgeschreven Tjitse) 08-10-1828 opgenomen in het register Weezen van Vriesland
en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde
vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840
enz. jaar 1841 (7)
Faber Tjeerd Met signalement Agent van PolitieBolsward jaar 1915 (3)
Faber Tjeerd Bolsward Politieagent Met Signalement jaar 1916
Faber Tjeerd 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)
Faber Tjerk D. Schiermonnikoog Schipper
Faber Tjerk Dirks Schiermonnigoo Schip de Johanna Mulder jaar 1840
Faber Tjerk Oebeles te Sneek, een ordonnantie op de reclames van Patentrecht enz. jaar 1819 (1)
Faber Tjitse Eeltje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar
1828 (5)
Faber Tjitze Eeltjes * 26-10-1820 te Akkrum z.v. Wijberen Eeltjes en Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar) Antje Pieters,
Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Utingeradeel en wel Opgave ten aanzien der Geloot
hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Faber Tjomme J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar
1816 (4) dossier (21)
Faber Tomas G. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Faber Tomas Hij wordt betaald voor levering van Pieken en Stokken uit de post voor onvoorziene uitgaven van de Stad IJlst
enz. enz. jaar 1815 (1)
Faber Tomas S., hij moet nog ontvangen wegens geleverde IJzeren ---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) President
Burgemeester hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad IJlst met als onderwerp: een opgave wegens
agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz. jaar 1814 (7)
Faber Trijntje Eeltjes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar
1828 (5)
Faber Trijntje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Faber Trijntje Pieters, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van
het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in
de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (10)
Faber U. A. te Kooten wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Faber Ulbe Boer 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)
Faber Ulbe J. 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)
Faber W. A. 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)
Faber W. de weduwe 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
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uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Faber W. J. 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)
Faber W. nr. 235 in wijk F. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Faber Weit te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Faber Wiebe Mr. Smid te Almenum wegens 40 stuks pieken, 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)
Faber Wijbe Jans 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)
Faber Wijbe Jans staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding
van Rang, bij welke Schutterij en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8)
Faber Wijbe Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd
in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Faber Wijbe Romnets 34 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)
Faber Wijberen Eeltjes---- Faber Tjitze Eeltjes * 26-10-1820 te Akkrum z.v. Wijberen Eeltjes en Deinstra (Dijkstra volgens
Tresoar) Antje Pieters, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Utingeradeel en wel Opgave ten
aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Faber Wijtze Remmerts, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Faber Wijtze Rommerts 536 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)
Faber Willem Eijzes, het werk aan de Buitenvloeddeuren te Bolsward wordt ernstig vertraagd door de harde wind en hoge
tijen, terwijl hen allen gelukkig door zijn activiteit in wien ik als een man in wien men in dergelijke het vertrouwen stillen
kan enz. enz. jaar 1818 (2)
Faber willem Eises, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813 te
hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
Faber Wybe Hendriks , nummerverwisselaar voor Jong de Jan Klases , 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)
Faber Wybe Jans te Veenwouden hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Faber Wytze Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf jaar 1915 (3)
Faber Wytze,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te
leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van
bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de
Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de
familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen
gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun
revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe
Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in
genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
Faber Y?. de weduwe Boer 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)
Faber Yde Jans wonende achter de Wite Hand te Leeuwarden geb. te Wirdum bevind zig in armoedige omstandigheden
met zijn vrouw en drie kinderen enz. een brief met zijn handtekening. Jaar 1823 (2)
Faber Yde Jans wonende achter de Wite Hand te Leeuwarden geb. te Wirdum bevind zig in armoedige omstandigheden
met zijn vrouw en drie kinderen enz. een brief met zijn handtekening. (Uitspraak op het verzoek) Jaar 1823 (3)
Faber Yde, 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)
Faber Ype Ids, 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)
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Faber Ypke 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)
Faber, 16 eigenaren van panden in Dokkum (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben
aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber,
van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) jaar 1840
Faber, J. W., Examen gedaan voor onderwijzer te Veenwouden (3) jaar 1817
Faber? D. 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)
Faber? Sipke W de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd
document jaar 1816 (4) dossier (21)
Faber….? 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)
Fabes Eelke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fabius G. Amsterdam Batavia Kapitein op de Chistina Agatha jaar 1840

Fabius J. C. te Delft 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)
Fabius J. C. te Delft, 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)
Fabius J. L. Predikant te Delft tot Classificaal Gecommitteerde 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)
Fabius J. L. te Delft Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fabius J. L. te Delft 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)
Fabius J. W. 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)
Fabricius Harlingen Schip de Prinses Amalia komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
Fabricius Kapitein op de Prinses Amalia 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)
Fabriek Anne Piers te Oldetrijne; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Fabriek Gerryt Geerts te Aalzum is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Aalzum enz. met de bedragen,
jaar 1816 (3)
Fabriek J. H. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve
Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)
Fabriek Pieter staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Fabriek Sierd K. Winkelier van waren in de 1e soort te Knijpe staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van
Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5)
Fabrieken---- Napoleon, een Keizerlijk Decreet aangaande de Fabrieken of Kerke Inkomsten, komt ook in voor St. Janskerk
te ’s Hertogenbosch in het Frans en in het Nederlandsch. , getekend In het Paleys der Tuileries, den 30 December 1809.
(47)
Fabritius 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)

6047
6070

6060
6034

379
03-06-1819
424-10
25-05-1821
480
06-07-1820
398
30-05-1818

6859

2/C
16-11-1824

8211

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

6397

670
15-06-1815

6020

154
14-03-1817

5990

666
26-08-1814

6397

694
29-07-1815

6020

178
24-03-1817

8214

1036/23
10-10-1839

6647

26
11-01-1816

8361

433-29
04-05-1841

5982

1750
16-12-1813
255-B
01-06-1817

6418

6100
6258

6867

6624

1215-29
29-11-1823
627-11
21-06-1815

11-02-1825
10-A bijlage
11-c
285
09-02-1814

6378

43
08-12-1813

6379

4
25-12-1813

Fabritius J. C. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Fabritius Joh’s 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)
Fabrituis J. C. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Fabutius J. C. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fack Jean Francois, geboren Breedeb 1799 , 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)
Fackens ….? te Twijzel, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Facks 1e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin
W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te
Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van
den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Fagel J. Baron wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Fagel Jacoba, ----Koers Jan, te Leeuwarden een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus,
Bolman Isaac, Koers Jan, Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de
volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda
Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4)
Fagel Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>>
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met
geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Fai..re Frederic Antoine staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Heerenveen in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Faille de la Johan Marcus Baart 39 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van
de Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Faille de la, lid der 2e kamer der Staten Generaal 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)
Fairbairn W’m te Londen 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)
Faivre ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Fak Andries Joh. 312 Lev?rtil….? (Levartelaar? 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)
Fakema Thijs Fakes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Fakes Jan de weduwe 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)
Fakes Jan Rienkes hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier betreffende Jong de Jeb
Douwes Kooltje en Veldwagter te Witmarssum enz. jaar 1825 (15)
Falck A. R. ---- Dobelman J. (Jan) Predikant der Hervormde Gemeente te Sloten bevind zig in de onaangename
noodzakelijkheid om de Koning te berigten dat hij de eerste maal op de 30e october 1809 door den Kerkenraad van Sloten
tot Prdikant is beroepen op een tractement van een duizend Car. Gls ’s Jaars maar dat die betaling allergebrekkigst is
verlopen en dat hij nog tegoed heeft enz. ook genoemd Falck A. R. als Algemeen Secretaris van Staat en als getuige
Spoelstra B. jaar 1814 (4)
Falck A. R. ---- Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp: dat hij benoemd is
als de Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische Legers van Friesland enz.getekend door Stralen van Hendr” en
Falck A. R. jaar 1813 (4)
Falck A. R.---- Militie, Executie en Reglementaire bepalingen betreffende het uitloten van Soldaten enz. getekend in naam
van Zijne Koninklijke Hoogheid door Falck A. R. en Stralen v. Hendr’, jaar 1813 (5)
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Falck A. R.---- Salverda S. (Suffridus) dit document is zijn benoeming tot Luitenant Kolonel der Schutterij van Leeuwarden
door de Alg. Secr. van Staat Falck A. R. enz. jaar 1814 (1)
Falger Maria Catharina overl. 24-06-1840 betreft haar nalatenschapeen huis met pakhuis op de Waeze te Lwd. en nog 3
huizen zij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz.
enz. jaar 1841 (3)
Falger Maria Catharina, betreft haar nalatenschap, haar erfgenaam J. W. Gitte jaar 1841 (1)
Falkama de Burgh?---- Smit G. wegens afwezigheid van zijn vader neemt hij het belastingkantoor te Donkerbroek waar
voor 10 dagen, ook genoemd Falkama de Burgh? Aldaar en de ontvanger Gasinjet enz. jaar 1823 (1)
Falkama ….? de weduwe 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)
Falkama de Buhr J R. Thans Ontvanger der Belastingen te Makkinga wordt benoemd te Birdaard i.p.v. de Heer Wentholt J.
er worden ook genoemd de beide Summanaire Hamerster S. A. en Maire le L. F. jaar 1825 (8)
Falkama de Buhr Jan Reins ---- Beute Harmen Hendriks te Duurswoude en Falkama de Buhr Jan Reins te Donkerbroek
zij hebben vergeten de verschuldigde termijnen voor hun borgtocht enz. enz. zijnde de Ontvanger Oosting Peter Joukes te
Makkinga enz. jaar 1823 (1)
Falkama de Buhr Jan Rimmert te Donkerbroek, 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)
Falkama de Burh ….? ---- Hora Buma ….? benoemd als Controleur te Dockum en de mede enige tijd geleden aangestelde
ontvanger te Berdaard de heer Falkama de Burh ….? Betreft wet op het personeel enz. enz. jaar 1825 (3)
Falkama de Burh J. R. te Donkerbroek, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde
eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)
Falkama de Burh Jan Rein, 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)
Falkama de Burh Jan,Controle Gorredijk , 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)
Falkama J. R. Ontvanger der directe belastingen te Donkerbroek verzoekt te worden voorgedragen enz. jaar 1825 (1)
Falkama Pietje---- Jong de Siebe Benjamins * 17-10-1798 z.v. Jong de Benjamin Pieters en Falkama Pietje 2 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland 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)
Falkema de Buhr , Visateur op een Klaringsvaartuig op de Abt onderwerp; verlof jaar 1841 (1)
Falkema de Burh J.----- Pettinga G. & zoon Wijnhandelaar te Harlingen, een schuldvordering van den Visiteur Falkema de
Burh van het klaringsvaartuig op den Abt en een handgeschreven brief met de handtekening van Pettinga G en een
handgeschreven brief met de handtekening van Falkema de Burh, jaar 1841 (5)
Falkema de Burk Jan Rimmerts Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen te Oostermeer i.p.v.
de overleden Jong de Klaas Jacobs enz. jaar 1823 (3)
Falkema Doeke Dirks, (tekent met Valkema) Huisman onder het dorp Rauwert en Wijtsma Jacob Lolkes Huisman onder
het dorp Sijbrandaburen zij zijn aangesteld om taxaties te doen over de huurwaarde van 3 kamers en een stalling in Rauwert
en de kamer bij Douma Wytse in eygendom met de meubelen behalve het bed enz. op een huurwaarde van enz. en van een
Haverzolder enz. enz. en bij Rave Carel Jans voor een stalling van 7 paarden taxeren wij op enz. enz. jaar 1814 (5)
Falkema H. R. Onderwerp een wezenlijke dwaling omtrent de functie van hem enz. enz, ook fungeert hij als ondermeester
bij Berg van den te Lemmer enz. jaar 1822 (2)
Falkema H. R. te Birdaard staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Falkema H. R. te Birdaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Falkema H. te Birdaard, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Falkema H. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Falkema Jan Harmanus, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Falkema te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3 )
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Falkema W. G. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg
en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Falkena Feike Siegers Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in
de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche
Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Falkena Feike Sijgens 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)
Falkena J. J. G. S. (Johan Jacobus Gerardus Sybrandus) een door hem ondertekende brief voor een bevestiging van de
beëdiging en zijn benoeming als Burgemeester van Ooststellingwerf jaar 1918 (7)
Falkena J. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Falkena J. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester
en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Falkena J?. Bz. 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)
Falkena Johannes gehuwd met Banning Trijntje, 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 1917 (5)
Falkena Johannes Jans is op voordragt van de Heeren Ontvangers der Loterijen te Leeuwarden geadmiteerd en hij langer
dan 1 jaar in Leeuwarden woont enz. jaar 1840 (3)
Falkena Sieger , Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de gemeente Balk
wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
Falkena Sieger Jelles hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante
schoolen int lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat
er een school en onderwijs in gemelde dorpen was, enz. jaar 1817 (4)
Falks Egbert Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Falks Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Falks Jarig Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Fallot ….? te Namen, 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)
Falstra E. Dokkum Schip de Onderneming IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Familienamen: in Friesland een lijst met meer dan 1000 familienamen van personen die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (11)
Faminga D. F., ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren
enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F.,
Boersma G. O. , Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra
K. A., Rijpstra A. B., Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Fangman H. te Edam, deel 1 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)
Fangman H. te Edam, deel 2 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)
Fangman H. te Schiedam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en
van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde
plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
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Fangman H. te Schiedam, 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
Fanks UIlbe S. 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)
Farao M. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Farao Trijntje Paulus, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Farao Trijntje Paulus, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van kinderen
die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar
de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)
Farao Trijntje Paulus, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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)
Farauge C. A., Lt. Colonel hij wordt voorgedragen als commandant enz. jaar 1814 (1)
Farenhout M. ---- Smit Jan Hendriks en Farenhout M. Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid zich tot ue
edele te wenden daar zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende uit Noordwolde en
Beil en er werd door de Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt afgegeven maar dat enz. ook
aanwezig het document de borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de Buiten Voogden Bouwes Take en
Meines J. E. enz. jaar 1814 (5)
Fark Ulbe S. van beroep mr. Grofsmid voor geleverde Boeyen ten dienste der gevangenen betreft zijn rekening enz. jaar
1814 (1)
Farks Ulbe---- 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 (1)
Farks Ulbe wegens leverantie van Smid onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Farks Ulbe, Smidsloon geleverd en heeft nog geld tegoed van onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de
lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Faro Hendrik te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum 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 1865 (8)
Deel 2, 8
Faro Hendrik te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
02-09-1865
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
526-1, 5
Faro M. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
22-05-1840
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)
833-2
Faro M. te Pietersbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Barradeel
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
615-2, 5-3
Faro M. te Roptazijl wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
19-06-1840
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
615-2, 5-3
Faro M. te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
19-06-1840
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
199
Farret ….? te Haarlem Beroepen naar Harlingen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie
04-05-1816
Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit
enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)
01-04-1825
Farret D. P. (Dirk Pieter) Predikant---- Monsma Dirk Bruins beroep Kleinwinkelier oud 29 jaren gehuwd en 1 kind te
43-A/1+10
Harlingen, in een door hem geschreven en ondertekende brief dat wegens het overlijden van de schatter Dijk van M. H. of
hij met de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz tevens een
verklaring van de Militie dat hij voldaan heeft enz. ook een verklaring van goed gedrag ondertekend door Farret D. P.
Predikant, Rodenhuis Bouwe, Harmens W., Vink Menno enz. jaar 1825 (1)
398 blz. 1
Farret D. P. (Dirk Pieter) predikant te Harlingen hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
29-08-1816
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz.
hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Verweij ….? die Emeritus is verklaard enz. jaar
1816 (4)
54 deel 2
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt
blz. 14
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
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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)
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen 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)
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen 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)
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen, 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
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen, 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
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen, 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)
Farret D. P. (Dirk Pieter) te Harlingen, 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)
Farret D. P. (Dirk Pieter) tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Harlingen Provincie Vriesland als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818,
no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen
in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben
wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
Farret D. P. (Dirk Pieter) wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten
ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Farret D. P. (Dirk Pieter). te Harlingen, 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
Farret D. P. te Bennebroek, 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)
Farwijk Adolf, 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)
Farwijk Jan, 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)
Farx U. S. Cambach P. Onderwerp; afgifte van 2 stuks ordonnantiën door de minister van Justitie aan hem voor de
verpleging van gevangenen te Sneek en aan Farx U. S. voor leverantie van arbeidsloon enz. jaar 1817 (1)
Farx Ulbe S. een ordonnantie van f. 10.1 voor geleverde IJzerwerk jaar 1815 (1)
Fasinga Jan , dat hij toen de Fransen er ware hij als Turfdrager is afgezet binnen Dockum en vervolgens gebannen uit
Vriesland en dat hij deze plaats gekocht had voor 100 rijksdaalders enz. in een brief met zijn handmerk een kruis omdat hij
niet kan schrijven enz. jaar 1823 (2)
Fasinga Jan : aanvraag inlichtingen bij Dockum, antwoord is dat hij nimmer Turfdrager te Dokkum is geweest, dat hij in de
jare 1795 veroordeeld is voor een halfjarig tuchthuisstraf wegens het schreeuwen van verboden en als oproerig beschouwde
kreten enz. enz. dat hij daarna weer te Dockum is gekomen en weer uitdrukkingen schreeuwde dat degene die hem in het
Tuchthuis hadden gestopt schelmen en dieven waren enz. hij is uit de provincie gevlucht en naar Amsterdam gegaan ,
verder zijn er nog meer zaken b.v. over zijn oude vrouw enz. enz. jaar 1823 (2)
Fasol P. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar
Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz.
inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19
handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart
door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)
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Fatek A. R. ondertekend 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)
Fatinga J. te Amsterdam , zijn verzoek is van de hand gewezen enz. jaar 1823 (1)
Faulwasser J. W. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de
maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van
Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte
Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor
zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans
van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van
Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen
van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van
Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma
van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H.
&. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard
voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te
Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van
Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa
de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die
geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh
van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de
Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp.,
Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon,
Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J.,
Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Faure Beekman A. te Kamperveen, 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
Faure Beekman A. te Kamperveen, 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
Faure Louis staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie
der verenigde regten te Franeker in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als
dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Faust Christiaan, Zilversmidsknegt te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente
Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in
opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier
(11)
Faust Jacob Geb. Elvent(?), laatst gewoond hebbende te Groningen.Kanonnier Overleden te Patjetan 1837, komt voor op
de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en
Mederlanders van geboorte (2) totale lijst overledenen jaar 1838 (7)
Faxo M. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van
de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Fe??en Frans ontvangt een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua betreffende de gemeente
Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5) dossier
(13)
Fe…er? Fokke R. Hij wordt betaald voor levering van Pieken en Stokken uit de post voor onvoorziene uitgaven van de
Stad IJlst enz. enz. jaar 1815 (1)
Febbes Pieter Hania?---- Hiddes Ate van beroep Castelein in de Gemeente Rauwert en dat bij Hania? Pieter Febbes door
den Franschen enige oudere klederen zijn achtergelaten die gene waarde hebben. Onderwerp: dat er bij de castelein een
schuld is achtergelaten van f. 60.- door den Franschen enz. jaar 1814 (1)
Fects L.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de Raden Nauta R.,
Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur is gevestigd geworden de
Regtbank in de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4)
Fedde Adams wed. wegens leveranties aan de barakken. , hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Fedde Benedictus---- Hulshof Pieter wonende te Hoogezand Schipper op Leeuwarden het betreft een bekeuring te
Leeuwarden gegeven door de Commiesen van de Belastingen Fedde Benedictus en Horst ter Marcellus voor invoer van
o.a.Spek enz. jaar 1839 (4)
Fedde Jacob zijn weduwe ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op de
voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. . tevens een advies van de
grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een
stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de
Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen jaar 1817 (33)
Feddema Ruurd 179 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
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Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar
1841 (7)
626-12
Feddema ….? Bosch J. Buitengewoon Commies te Nes op Ameland gedurende de maand Maart en April tijdens de ziekte
22-06-1840
en gedurende de vacature ontstaan door het overlijden van de commies Schenke R. en dat de leges over het 2e kwartaal
enz. en dat de commies Feddema ….? den 1e mei in functie is getreden enz. jaar 1840 (5)
1043-22
Feddema Antonius Josephus te Leeuwarden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting
1879/1880
dienst jaar 1879 (3)
775/3
Feddema F. D. arbeider te Dantumawoude, Komt voor op een lijstje met personen; onderwerp Boete en Justitiekosten jaar
07-08-1841
1841 (1)
958/2 211
Feddema F. F. te Wouterswoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
Bladzijde 4>> reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
17-09-1839
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
393
Feddema F. J. ondertekend als Raadslid van de Gemeente St. Johannesga een brief met als onderwerp; Jongsma F. A.
21-02-1815
Gemeente Ontvanger van van St. Johannesga over de jare 1813 opgemaakte Rekening en Verantwoording enz. enz. jaar
1815 (2)
158 + 194
Feddema Fedde Jantjes---- Wal de Jan Meines eerste Luitenant wil als zodanig blijven Continueeren daarom wordt
10-03-1815
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 (2)
696
Feddema Fedde Jentjes een antwoord op het request van hem betreffende zijn request waarin hij zig beklaagd over de
15-11-1816
belasting op zijn landerijen te St. Johannesga enz. jaar 1816 (3)
762
Feddema Fedde Jentjes te St. Johannesga van hem zijn door de deurwaarders Canerius J. en Boer de A. Y. enige goederen
17-12-1816
in beslag genomen enz enz jaar 1816 (1)
100 + 101
Feddema Fedde Jentjes en Klijnstra Lucas Sijmens respectivelijk Kapitein en 2e Luitenant bij de 4e Comp. 1ste Batt.
10-02-1815
Landstorm Arr. Heerenveen geemplaceert te Sint Johannesga hebben zich bij requeste aan de Gouverneur geadresseerd
teneinde hun ontslag te mogen bekomen enz. jaar 1815 (3)
481
Feddema Fedde Jentjes en Sloothaak Albert Lammets te St. Johannesga, de deurwaarder Canscrinus J. heeft enige roerende
10-07-1818
goederen in beslag genomen jaar 1818 (1)
83 + 120
Feddema Fedde Jentjes van beroep Mr. Bakker en Huisman wonende te Rottum gemeente Sint Johannesga schrijft in een
02-02-1815
door hem ondertekend request dat hij bij de Landstorm als Capitein is aangesteld en wel voor de 4e Comp. van het 1e
Batt.en dat hij deze eervolle functie enz. en dat wegens zijn 47 jarige ouderdom hinderlijk is en wederom terug gaat naar de
betrekking van Piekenier enz. jaar 1815 (5)
648
Feddema Fedde Jentjes wonende te Sint Johannesga dat hij sedert de jare 1812 tot 1815 ingesloten, succsesivelijk zijne
28-10-1816
Directe Belastingen aangezuiverd hebbende enz. enz. en dat hij het slachtoffer zijnde geworden enz., hij ondertekend deze
brief, jaar 1816 (4)
47-20 t/m/34 Feddema Fedde Jentjes,---- Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en
07-10-1818
Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens
overte gaan tot de werving van enz. enz. verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk; Willinge Jan Albert te
Oldeberkoop als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier, Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,
Feddema Fedde Jentjes, Bergh van den G. C., Heida Rykle P. Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H., Nijenhuis H. T.,
Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een
kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat de heer Heida R. P. verder gaat het
erover dat er geld verdwenen tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v. Gorter Wigle Sjoerds
jaar 1818 (15) totale dossier (45)
1215-26
Feddema Fedde Jentjes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Johannesga in 1823 die
29-11-1823
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
410-5
Feddema Freerk F., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
28-04-1815
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)
30-C
Feddema Hero, 880 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D. manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824
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)
95-26
Feddema J. F. (Jentje Feddes) Adjunct Maire en Landeigenaar te Sint Johannesga hij is benoemd als zetter der belastingen
25-01-1822
jaar 1822 (3)
111
Feddema J. F. (Jentje Feddes) Old Adjunct Maire Huisman te Sint Johanesga, Hij is lid van het collegien van Zetters van
01-02-1823
Sint Johannesga enz. jaar 1823 (3)
958/2 211
Feddema J. P. te Hantumeruitburen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
Bladzijde 9
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage
17-09-1839
zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
328/27- 6
Feddema J. W. nr. 121 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
03-04-1841
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)
1103-9
Feddema J. W. staat vermeld op een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke
07-11-1840
Nederlandsche Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te
Harlingen enz. jaar 1840 (5)
30-C ongeFeddema Johannes Adema, 57 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de
huwden D.
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met
21-05-1824
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)
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Feddema Lieuwe, 31 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)
Feddema Marten, 678 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)
Feddema P. 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)
Feddema P. 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)
Feddema P. Wytzes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Feddema Pieter Feddes benoemd tot schatter van het slachtvee te Sint Johannesga, ook een staat van dienst van hem jaar
1841 (4)
Feddema Pieter Feddes Veehouder te St. Johannesga en Boersma Koop Veehouder te St. Johannesga en Jong de Harmen
Roelofs Veehouder te Rotserhaule zij worden voorgedragen voor de functie van Veeschatter te St. Johannesga jaar 1841 (1)
Feddema Pieter Wytzes Landbouwer te Hantumeruitburen 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)
Feddema Pieter Wytzes te Hantumeruitburen , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ternaard
in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Feddema Pieter Wytzes te Hantumeruitburen Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Ternaard , enz. enz. jaar 1822 (2)
Feddema R.---- Bruin de D. J. te Hollum en Feddema R. te Nes Ameland , Een standplaats wisseling tussen hen . jaar 1841
(5)
Feddema Ruurd * 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)
Feddema Ruurd 778 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)
Feddema Ruurd 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)

Feddema Ruurd, 308 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)
Feddema Simon Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement.
Jaar 1824 (2)
Feddema Simon staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Feddema Simon wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol
hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Feddema Simon, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824 (2)
Feddema Simon, 118 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)
Feddema 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)
Feddema Ype----- Nollides Johannes en Andrea Tamara Margaretha echtelieden gewoond hebbende te Harlingen en aldaar
overleden hebben een Legaat geschonken van Duizend Guldens aan de Stads Algemeene Armen kamer te Harlingen en zij
mogem deze van Z.M. de Koning accepteren dezae is door de Procureur Feddema Ype en vier getuigen behoorlijk getekend
enz. jaar 1814 (2)
Feddes Claas Cornelisz. , Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Feddes Claas Cornelisz. , Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Feddes Claas Cornelisz. , Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
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Feddes Claas Cornelisz. , Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Feddes Aaltje 38 jaar Schippersche X met E.A.Meijer
Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen
Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer Geeske,
Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Feddes Adam, 36 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)
Feddes Albert, Timmerman 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)
Feddes C. C. ---- Gevangenissen, Onderwerp: de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden met
als verzoek om van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan
Sjoerd (borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook
genoemd de President van het Collegie der Regenten Romkes Johannes en de vice president van het Collegie der Regenten
Feddes C. C. , Koumans Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4)
Feddes C. C. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden ,
Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie en
na gedane bekendmakingen en het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar
Turf in de Huizen van Arrest, Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden enz. jaar 1821 (4)
Feddes C. C. ---- 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)
Feddes C. C. ---- 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)
Feddes C. C. ---- 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)
Feddes C. C. ---- 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)
Feddes C. C. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden ,
Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de
aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Feddes C. C. ---- 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 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)
Feddes C. C. ---- 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)
Feddes C. C. , ----Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H,
Feddes C. C. , en Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz.
onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar, jaar 1819 (4)
Feddes C. C. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn
samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Feddes C. C. .----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)
Feddes C. C.----- 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
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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)
Feddes C. C. hij is geïnstalleerd als lid van het Collegie van Regenten van de Gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814
(3)
Feddes C. C. hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz.
jaar 1814 (3)
Feddes C. C. 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)
Feddes C. C.---- 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)
Feddes C. C.---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp: de President Burgemeester van
Leeuwarden informeert de Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. als
Kapitein bij het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben te verplaatsen enz. en mede
de 1e Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de
Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1)
Feddes C. C.---- 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)
Feddes C. C. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding
van geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)
Feddes C. C., ---- 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)
Feddes C. C., hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden
Salverda S. (Suffridus) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Feddes C. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Feddes C. J. 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)
Feddes C. J. wordt vermeld in een documet van betaling voor geleverde grondstoffen en gereedschappen voor den arbeid in
het huis van reclucie en tuchtiging enz. (gespecificeerd) jaar 1825 (3)
Feddes C. J., 20 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50
namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Feddes Claas Cornelis Vrederechter te Leeuwarden en lid van het 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)
Feddes Claas Cornelis, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van
het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Feddes Claas Cornelisz wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Feddes Claas Cornelisz. 44 j. Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post van Vrederechter te Leeuwarden i.p.v.
Burmania Rengers van Justus Sjuk Gerold die is benoemd tot lid van de Raad van State jaar 1817 (2)
Feddes Claas Cornelisz. Koopman. Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post van Vrederechter te Leeuwarden
i.p.v. Burmania Rengers van Justus Sjuk Gerold die is benoemd tot lid van de Raad van State jaar 1817 (2)
Feddes Claas Cornelisz. 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)
Feddes Claas Cornelisz. q.q. voor Grietje Dirks en Jan Aukes wordt vermeld op een document van het Departement van
Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de
hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn
aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen de heer Boelens van F. A.. enz. jaar 1817 (3)
Feddes Claas Cornelisz. te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Feddes Claas Cornelszoon 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)
Feddes Claas Cornesz. Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 te Jelzum de Herberg
Bontekoe genaamd, en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest
verklaren op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de
21e mei etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma
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Jacob Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum
de heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en jaar 1815 (5)
Feddes Claas Cornsz hij is benoemd tot Lid der Commissie van Administratie over het Huis van Reclusie en Tuchtiging te
Leeuwarden en ook van enz. maar hij neemt de vrijheid om hiervoor te bedanken enz. jaar 1822 (1)
Feddes Claas Cornsz. ondertekend als lid van Het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden een
document jaar 1817 (2)
Feddes Claas Cornsz. ondertekend namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden een
document betreffende de verdiende werklonen van de gevangenen enz. jaar 1816 (2)
Feddes Claas Cornz. ---- 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 Romkes J. (Johannes) de
Burgemeester 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)
Feddes Conelis Jansz. 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)
Feddes Corn. 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)
Feddes Corn’s J. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met
vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.
Jaar 1839 (4)
Feddes Corn’s J. wordt vermeld in geleidende declaratien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er geleverd
wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)
Feddes Cornelis Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Feddes Cornelis J. ---- Boelaarts van Blokland onder inspecteur der Administratie bij de Armee wordt genoemd in een brief
van de Luitenent Generaal Commissaris Generaal voor het departement van Oorlog enz. Feddes Cornelis J. ondertekend
een brief met als onderwerp Op uw vriendelijk uitnodiging om mongeveer een honderd lasten voerhaver voor het
gouvernement aan te kopen enz. en willen graag een crediet ontvangen of een Last in Amsterdam van f. 9000 te openen
enz. jaar 1815 (4)
Feddes Cornelis J. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar
1814 (5)
Feddes Cornelis J. Leeuwarden Schipper op de Fortuin jaar 1838
Feddes Cornelis J. 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)
Feddes Cornelis Jans 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)
Feddes Cornelis Jansz. 32 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Feddes Corns. J. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche
Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet
anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)
Feddes Douwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Feddes Frans in de Westhoek onder Sint Jacobi Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben een aangespoeld eind
paalbalk enz. Jaar 1817 (6)
Feddes G. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de
aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van
zieke beesten in Vriesland (47)
Feddes Geestje---- Gerrits Fedde *12-06-1796 z.v. Gerrit en Feddes Geestje 5 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders,
hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve
Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend enz. jaar 1817 (4)
Feddes Geestje---- Gerrits Leuwe * 25-01-1794 z.v. Gerrit en Feddes Geestje 11 is zijn volgnummer geboorte en zijn
ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van
dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend enz. jaar 1817 (4)
Feddes Gepke, 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)
Feddes Haring, 609 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
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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)
Feddes Heske vrouw van Molenberg D. P., Sneek 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)
Feddes IJda, 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)
Feddes J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden
enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Feddes Jacob wonende te Heerenveen Veerschipper heeft gekocht de gerechtigheit van het Veer van het Heerenveen op
Amsterdam enz. jaar 1822 (6)
Feddes Jan Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120) en Haskerhorne (20) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Feddes Jelle, Matroos, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben aangeboden ter
verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Feddes K. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Feddes K. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Feddes Klaas Cornelis
Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
Feddes Klaas Cornelis ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Feddes Klaas Cornelis Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn functie en
de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Feddes Klaas Cornelis te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1818 (4)
Feddes Klaas Cornelis wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824
(5) dossier (15) jaar 1824
Feddes Klaas Cornelis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Feddes Klaas Cornelis, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Feddes Klaas Cornelisz te Leeuwarden, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825
(4)
Feddes Klaas Cornelisz wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en
zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817
(5) dossier (18)
Feddes Klaas Cornelisz, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden
jaar 1818 (4)
Feddes Klaas Cornelisz, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Feddes Klaas Cornelisz, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden
over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
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Feddes Klaas Cornelisz. ----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te
Leeuwarden met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Feddes Klaas Cornelisz. Vrederegter te Leeuwarden kanton no. 2, Hij staat vermeld op een document van het personeel der
rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met
vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)
Feddes Klaas Cornelisz. Hij is benoemd tot vrederechter te Leeuwarden jaar 1818 (2)

Feddes Klaas Cornelisz. Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding
van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Feddes Klaas Cornelisz. Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz.
en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Feddes Klaas Cornelisz. hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in
het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817
en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep)
en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
542
Feddes Klaas Cornelisz., hij ondertekend een document genaamd Staat van het Een Derde der verdiensten van de
04-08-1819
gevangenen in het tuchthuis te Leeuwarden enz. jaar 1819 (2)
399-2
Feddes Lutske op de begrafenis van , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take
10-05-1814
Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar 1812 (2)
399-13
Feddes Lutske, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
10-05-1814
Akkerwoude jaar 1812 (3)
526-1, 22
Feddes M. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
395
Feddes Otto, Looijerij. , Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan
30-05-1818
te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
1316 lijst 3-R. Feddes Sijbren de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
248-A
Feddes Simon te Oudeboorn wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
8e blz.
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen
Nom. Staat
van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst
02-06-1817
zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
90
Feddes Sybren te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
04-02-1814
Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
833-2
Feddes te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
24-08-1841
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die
Leeuwarhet hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
den
130
Feddes Vlaas Cornelisz. , komt voor in het document ---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het
23-02-1819
huis van Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken
enz. enz. jaar 1819 (6)
683
Feddes Wytske huisvrouw van Kooi van der P. A. te Tietjerk staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door
07-07-1815
Duursma Geert Jans Secreatris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens geleverde Koffie Cichorey , Melk, Olie en
Katoen aan de mannen van de Nagtwagt te Tietjerk enz. jaar 1815 (5)
780
Feddriks Bote, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of
28-12-1816
aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
952-14
Feddriks H. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten
28-09-1815
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)
627-8
Feddriks Willem wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
21-06-1815
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)
627-9
Feddriks Wytze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
21-06-1815
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)
198
Feding Albertus te Harlingen staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
10-05-1818
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)
227
Fedrigo A. M. Verongelukt Spaans SchipBenifico jaar 1838
1149/18
19-11-1838
227
Fedrigo August Melchior Oostenrijk Kapitein op deBeneficio jaar 1838
1119/13
10-11-1838
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Fedses Jan 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)
Fedzes Handje moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Feemstra Klaas, 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)
Feemstra Sjoerd, 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)
Feen van der Ate * 1820 Matroos op de Postillon jaar 1839
Feen Feddesz. van der P. 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)
Feen v.d. de erven te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feen v.d. de erven te Leeuwarden Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Feen v.d. Klaas H. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Feen v.d. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feen van den Keimpe Aans , Beurtschipper te Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat
van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor den
dienst van 1814 naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart
1814 no. 166 enz. jaar 1815 (8)
Feen van der ….? Ds. 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)
Feen van der B. te Middelburg, 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
Feen van der B. te Noordwijk Binnen, 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)
Feen van der Fedde, 181 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)
Feen van der Feijke uit een huis in het Droevendal,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Feen van der Feike, uit een huis op de Korenmarkt, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris
der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Feen van der IJ. 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)
Feen van der Jan S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum,
Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Feen van der Lammert Theunis te Schoterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Feen van der R. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en
verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Feen van der Reinder 427 is zijn volgnummer en Leeuwarden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
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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)
Feen van der Wierd, 18 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)
Feen van der Y de weduwe, onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)
Feen van der Y. , hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)
Feen van der Y. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen
Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (1)
Feen van der Y. † de weduwe wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de
eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze aan de
belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz. jaar 1821 (1)
Feen van der Y. De aanvraag is dat het woord de weduwe van bij de aam te mogen voegen in de ordonnancie no. 1091
omdat genoemde van der Feen is overleden en een ordonnantie voor haar nu niet kan worden voldaan enz. enz. enz.jaar
1819 (4)
Feen van der Y. de weduwe Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de
eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
Feen van der Y. de weduwe Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de
eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
Feen van der Y. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een Ordonnancie met de te
ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Feengs Wilhelmina Geertruida gehuwd met Jelting Theodorus, 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 Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4)
Feeninga Foppe, Winkelier, Huis 93, 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)
Feeninga G. te Hardegarijp een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het betraten van een
uitweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Hardegarijp met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
Feeninga Jacob Sytses Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest
enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden
van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Feeninga Ruurd Sytzes, Werkman, Huis 88, 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)
Feennstra Jacob Jans van beroep Fabrikant te Marrum welke bij akte van Admissie eene jaarlijkse inslag van 1000 Ton Turf
onder genot van vrijdom van accijns voor zijner Cichoreidroogerij enz. jaar 1841 (5)
Feensma A.---- Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij doet toekomen de rekening van Hoef v.d. Kornelis en
Feensma A. tenlaste van de Krijgsraad enz. jaar 1815 (1)
Feensma Eldert Jans, 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)
Feensma Jan Wilhelm Schipper Beurtveer heeft aan de gemeente besturen van Schiermonnikoog en Dockum concessie
aangevraagd tot het aanleggen van een op Beurtveer tussen gezegde gemeenten jaar 1863 (11)
Feensma Jan, 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)
Feensma Jeppe Teunis, 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)
Feensma Kornelis Teuns * 31-10-1814 Matroos op de Jonge Gerbrand jaar 1837
Feensma Lourens Teunis * 14-08-1814 Stuurman op de Vrouw Antje jaar 1837
Feensma Pieter Jeppes X Aafke T.Kerkstra Zeeman ,woont Schiermonnikoog jaar 1837
Feensma R. Wijmbritseradeel Kapitein op de Theoino 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 1898 (2)
Feensma Teunis Kapitein Vrouw Antje jaar 1837
Feensra . Aardappelen ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan de
gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie
krijgt enz. jaar 1823 (13)
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Feensra Pieter Wybes te Warga, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Feenstra H.----Boonstra W. J., Dijkstra A., Vries de J. en Feenstra H. allen Veldwachters binnen de Gemeente
Wonseradeel deze vragen aan de Burgemeester en Wethouders wat buiten hun bevoegdheden valt, het verzoek is om de
verleende ontheffing uit te breiden enz. verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd naar fl. 1900 per jaar plus kindergeld
en vergoeding kleding enz. jaar 1922 (12)
Feenstra P. 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)
Feenstra Ruard E. wonende te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij als Vrijwilliger met den Rang van Sous Adjudant den 18e December 1813 naar de Blokkade
van Delfzijl is uitgetrokken rn hij nog soldij tegoed heeft van twee en veertig guldens en hij dit al vergeefs enz. jaar 1815
(2)
Feenstra – te Velde Iepelin, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Feenstra W. B. Kantoor Leeuwarden , Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823,
jaar 1824 (2)
Feenstra W. H. Grutter en Meelverkoper te Leeuwarden verzoekt vergunning voor het uitoefenen van zijn bedrijf, een
handgeschreven brief met zijn handtekening, maar omdat hij weigerachtig is in het geven van inlichtingen enz. enz. jaar
1841 (16)
Feenstra , Thijs., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker
D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans
Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient
Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe
Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,
Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Feenstra ….? De Clercq wordt betaald voor enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van de
Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel
en het Miedumerdiept. en zulks onder acte van quarand wegens Tjebbes Bouwe enz. jaar 1821 dossier (14)
Feenstra ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Feenstra ….? te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
Feenstra ….?---- With de G. J. van beroep Veenman te Luinjeberd het betreft een Extract uit het register der resolutien van
den Minister van Financiën met processen verbaal van bekeuring van ruim f. 1100.-- en Postma W.ytse Sander wordt
genoemd als borg voor eerstgenoemde betreffende dat nadien de fraude van geveende turf trot een hoogte heeft doen enz.
als aanvankelijk de persoon van den borg werdt afgekeurd enz. hij is vrijgelaten en de boete bij transactie te voldoen verder
enoemd de Meter taxateur Feenstra verder zijn broeder With de J. J. heeft aangeboden een personeel e borgtogt verder jaar
1840 (18)
Feenstra A. D. 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)
Feenstra A. G. te Spannum 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)
Feenstra A. J. 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)
Feenstra A. te Aalsum, 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)
Feenstra A. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Feenstra A. 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)
Feenstra A. 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)
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Feenstra A. 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)
708-5_16
Feenstra A. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.
20-07-1841
(Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
615-2, 13-2
Feenstra A. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat19-06-1840
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 (7)
708-5_11
Feenstra A. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
20-07-1841
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)
615-2, 11-2
Feenstra A. te Marrum 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 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)
966/7 en
Feenstra A. U. te Idzegahuizen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 4>> deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
513
Feenstra A. van Kollum hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden
25-05-1815
ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst
van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3)
5-A
Feenstra Aaltje Jans weduwe van Wijnsen Klaas staat vermeld in een document van de Directeur der registratie in Vriesland
17-01 1824
aan de Gouverneur van Vriesland en Faber Abraham Sijbrens betreffende Huisman onder Ligtaard een dagvaardiging en
een memorie er wordt gesproken over f. 13.000 enz. jaar 1824 (3)
30-C ongeFeenstra Aan, 527 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente
huwden D.
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9
21-05-1824
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)
615-2, 17
Feenstra Abe te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
19-06-1840
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)
184-11, 3
Feenstra Albert Meinders staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van
23-02-1841
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt enz. jaar 1841
(5)
5
Feenstra Albert Politiebeambte te Tzummarum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
20-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
36-A
Feenstra Andries Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6 andere inwoners van Warstiens op een Staat houdende het
blz. 28
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
22-04-1824
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)
254, 834/10
Feenstra Anne Douwes Eernewoude Schipper jaar 1838
19-04-1838
285/23
Feenstra Anne Hijum Veldwachter Met Signalement jaar 1916
07-02-1916
920
Feenstra Anne Klazes te Tietjerk staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen betreffende de
05-10-1822
verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
330-23
Feenstra Anne Met signalement Veldwachter Leeuwarderadeel (3)
17-02-1915
697-16_2
Feenstra Anne Ottes wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de
09-07-1839
depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de
Gemeente enz. jaar 1839 (4)
217
Feenstra Anne te Hijum en Groenveld Jan te Irnsum in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond van
02-01-1919
Politie personeel Nederland, afdeling Friesland enz. Onderwerp het aanvangsalaris van fl. 1000.= enz. enz. ook al omdat
zij in de Oorlog in nog slechtere omstandigheden hebben geleefd en de prijzen waren verdubbeld , schoeisel en lijfdracht
vragen het drievoudige enz. enz. met als bijlage een Memorie van Toelichting waarin een aantal citaten uit brieven van
diverse Veldwachters o.a. 20 september 1918 Ik heb nog een laag salaris en de Bond van’t zomer een flink adres aan enz.
zij rekken zig er totaal niets van aan, Het geeft toch niets, Een macht die boven hen staat en die beveeld, dan willen ze wel,
enz. zodoende geef ik de moed op en tevens mijn lidmaatschap, Ja vriend je wordt daartoe gedwongen . Het is Treurig enz.
enz. jaar 1919 (4)
36-A
Feenstra Anske M. zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
blz. 42
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
22-04-1824
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
24-C
Feenstra Antje Aans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
nrs. 1-10
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
09-02-1839
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
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Feenstra Antje Aans, 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)
Feenstra Antje Aans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Feenstra Antje Aants, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)
Feenstra Antje Aants, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Feenstra Antje Foekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7)
Feenstra Antje H., 353 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)
Feenstra Antje Jacobs , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)
Feenstra Antje Jacobs, 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)
Feenstra Antje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)
Feenstra Antje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)
Feenstra Antje Jans , staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
Feenstra Antje Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet
ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Feenstra Antje Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Feenstra Antje Taekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel 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 (5)
Feenstra Antje vrouw van Draai v.d. 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
Feenstra Arend Fal… 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)
Feenstra Ate Klaases---- Bloembergen Reitse Rones geeft met allen eerbied te kennen dat hij als Ouderling bij de
Hervormden in de Rottevalle en Feenstra Ate Klaases Kerkvoogd mede aldaar voor zig zelve en als gelastigde van de
grootste meerderheid der bloedigste Ingezetenen van Rottevalle verder gaat het over het Agterstallige Tractement van de
Predikanten enz. jaar 1814 (1)
Feenstra Auke Douwes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918
Feenstra B. de erven 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)
Feenstra B. F. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over
Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is
geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer
Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes
wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat
wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.
ook een aantal verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Feenstra 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)
Feenstra B. J. 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)
Feenstra B. 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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Feenstra B. J. te Sneek, hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is
gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)
Feenstra B. K. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Feenstra B. W. . Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4)
Feenstra B. W. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en
Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814
(4)
Feenstra B. W. Aanbesteding voor het leveren van aardappelen aan het huis van Arrest te Leeuwarden zijn borg is
Koumans Smeding P. met hun beider handtekeningen, enz. enz. jaar 1814 (4)
Feenstra B. W. Aanbesteding voor het leveren van turf aan het huis van Arrest te Leeuwarden zijn borg is Feenstra H.
met hun beider handtekeningen, enz. enz. jaar 1814 (4)
Feenstra B. W. 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 (5)
Feenstra B. W., Restant staten op de impost van Turf kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2)
Feenstra Bauke ( Baate?) Wybes, Onderwerp; Achterstallige Turf Impost kantoor Leeuwarden enz. (2) jaar 1824
Feenstra Bauke 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)
Feenstra Bauke wegens leverantie van Kalk en Steen onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Feenstra Bauke Wijbes ---- Wilhelmij Gerrit neemt i.p.v. de overleden Houwink Fokke en weer in zijn plaats Feenstra
Bauke Wijbes om de functie van Haitsma J. die ondertekend Schout van Bergum waar te nemen enz. jaar 1814 (1)
Feenstra Bauke Wybes te Eernewoude Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Bergum enz. enz. jaar 1822 (2)
Feenstra Bauke Wybes te Eernewoude, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bergum in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Feenstra Bauke Wybes, een staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Leeuwarden ,jaar
1824 (2
Feenstra Bauke, 8 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)
Feenstra Bauke, Kalk en Steen geleverd en heeft nog geld tegoed van onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek
staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Feenstra Benjamin 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)
Feenstra Berent Jochums Schipjager, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. ( Petrus) als
gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Feenstra Bouke W., Staat van restanten op den impost van Turf te betalen accijnsen jaar 1824 (5)
Feenstra Brandt 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)
Feenstra Broer Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Feenstra Carit Oedses 453 Dronrijp 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)
Feenstra Cornelis Uilkes staat vermeld in 1830 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)
Feenstra D. D. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
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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)
Feenstra D. in leven gehuwd met Post F.---- Post F. weduwe van Feenstra D. te Leeuwarden dat haar 4 zonen ten dienste
van het land zijn aangeboden door de moeder en dit een offer voor de moeder is en dat de jongste Feenstra Henricus
Egbertus thans fourier bij de 3e Comp. 9e Bataillon Landmilitie in ’s Hage in Garnizoen en zij verzoekt dat haar zoon
bevorderd mag worden in een brief die was getekend door haar. enz. jaar 1815 (2)
Feenstra D. te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Feenstra D. 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)
Feenstra D. 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)
Feenstra D. W. te Koudum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Feenstra Dedde Jelkes 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)
Feenstra Dedde Jelkes 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 200
Feenstra Diemer Sytses wonende te Augsbuurt hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Burum enz.
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Feenstra Dirk Met signalement Politiedienaar Sloten jaar 1915 (3)
Feenstra Dirk Sloten Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Feenstra Dirk Wisses te Achlum , Beurt en Veerdienst van Achlum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1832 (8).
Feenstra Dirk Wisses te Achlum , Beurt en Veerdienst van Achlum 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 1832 (8).
Feenstra Dirk, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Feenstra Dirk, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Feenstra Douwe Nutters 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 1810 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Feenstra Douwe te Pietersbierum, Beurt en Veerdienst van Pietersbierum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8).
Feenstra Douwe te Pietersbierum, Beurt en Veerdienst van Pietersbierum 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 1865 (8)
Feenstra Douwe W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Feenstra Douwe Wiebes---- Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben
een schriftelijk rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de
Pastorije van Oudega en dat het voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als
noch aan te wijzen enz. verder een document dat verschenen ten huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk
bevonden wierde ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met
en benevens de Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie
enz. en dat zij de onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra
Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. A.,Namens de Floreenplichtigen Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer
van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) en de secretaris Kuijper Hendrik jaar 1821 (10)
Feenstra Douwe Wiebes---- Hij is ingezetene van het dorp Oudega gecombineerd met Kolderwolde Onderwerp: onderhoud
pastorij en kerk enz. jaar 1823 (3)
Feenstra Douwe Wiebes---- Jongsma Wigle Rimmers, Feenstra Douwe Wiebes leden van de Kerkraad en Bekker W.
(Willem) Predikant ingezetene van Oudega gecombineerd met Kolderwolde voor een subsidie van fl. 2000 tot herstel van
de pastorie enz. enz. enz. jaar 1823 (3)
Feenstra Douwe Wiebes---- Kerken: een request van de kerkvoogden der Hervormde kerk van Oudega (H.O.) en
Kolderwolde ondertekend met een + door Jongsma Wigle Rommers en een + van Feenstra Douwe Wiebes verzoeken
onderstand voor hun in diep verval geraakte pastorie en kerk jaar 1822 (3)
Feenstra Douwe Wiebes---- Wuring Evert Arend , Hornstra Albert Klazes en Feenstra Douwe Wiebes solliciteren naar de
functie van Schoolonderwijzer te Oudega (H. O.) Wuring Evert Arend hij is benoemd en aangesteld tot jaar 1817 (2)
Feenstra Douwe Wiebes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Feenstra Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1870 (2)
Feenstra Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Feenstra Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Feenstra Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Feenstra Douwe, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Pietersbierum, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Feenstra Drewis Annes 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)
Feenstra Durk Zwagerveen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918
(1)
Feenstra E. J. te Allingawier 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)
Feenstra E. J. te Allingawier 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)
Feenstra Eerde J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839
ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk,
Sneek en Bolsward (17)
Feenstra Einte, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Feenstra F te Minnertsga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Feenstra F. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feenstra F.---- Beucker Andrea D. H. † secretaris, bij de najaarsvergadering der Commissie van 13-10-1828 blijkt dat na
den dood van voornormde het toenmalige bedrag der kas ad 812 gulden door den Vice President Feenstra F. als daartoe
gemagtigde ter beheering aan den secretaris Leeuwen van J. is overgedragen en dat deze dezelfde som heeft overgedragen
aan de nieuwe secretaris Sijpkens W. J. enz. jaar 1839 (6)
Feenstra F. P.? 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)
Feenstra F. S. te Minnertsga 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)
Feenstra F. te Beetgumermolen, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Feenstra F. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Feenstra F. te Harlingen , 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)
Feenstra F. te Minnertsga 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)
Feenstra F. te Minnertsga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Feenstra Fokke Harmens staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de
afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz.
(5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
Feenstra Fokke Harmens staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de
afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz.
(5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
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Feenstra Fokke Rinses, ---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land
Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden
soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma
Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel
meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12)
Feenstra Folkert (moeder) 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)
Feenstra Foppe Joukes, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd
document jaar 1816 (4) dossier (21)
Feenstra Freek F. 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)
Feenstra Frits , 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 1860 (2)
Feenstra G. ---- Bransma Johannes Hendriks heeft van het Oud Burger Weeshuis te Sneek een Wandelkoop aan gegaan
van vijf tegen negen pondematen Greidland gelegen onder de dorpe Nieuwland (Nijland) ook aanwezig een document dat
het Oud Burger Weeshuis te Sneek in een Zathe te Nieuwland (Nijland) bij Bolsma Tomas Willems in gebruik een stuk
van 15 pondematen land enz. dat door de huurder dezer zathe nog gebruikt kon worden 4 pondematen en dat aan de
eigenaar Bransma Johannes Hendriks betaald wordt enz. dirt stuk is ondertekend door Nijland Jurjen, Feenstra G.
Boekhouder en Stam W. Administrerend van enz. jaar 1814 (4)
Feenstra G. Kapitein der Schutterij te Sneek Commandant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Feenstra G. Kapitein Kommandant der Schutterij te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte
van de Schutterij door hem ondertekend en een staat ondertekend door Bogtstra Jan Kommandant van Franeker enz. jaar
1815 (9)
Feenstra G. A. 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)
Feenstra G. Boekh., Onderwerp een contract wegens het gebruik der Kleine Kerk te Sneek tot een Gevangenhuis enz. jaar
1816 (3)
Feenstra G. Capitein der Schutterij te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (5)
Feenstra G. Commandant der Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld de sterkte der dienstdoende Schutterij te Sneek jaar 1815 (5)
Feenstra G. Commandant der Schutterij te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (4)
Feenstra G. Commandant van de Schutterij der Stad Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland Militaire zaken
waarin vermeld Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (7)
Feenstra G. Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Sneek ondertekend een staat van de Sterkte der
Dienstdoende Schutterij te Sneek zoo als denzelve op den 2 december 1815 enz. Jaar 1815 (4)
Feenstra G. Commmanderende Officier van de Schutterij te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3)
Feenstra G. de Kapitein Commandant der Schutterij van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat bij de Schutterij geen Trommen naar Delft zijn verzonden enz.
jaar 1815 (1)
Feenstra G. hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor
de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)
Feenstra G. J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van
enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen
is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat zijn benoemd
tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e Luitenant Gongrijp
Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW. G. en Wiersma
J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd schutter enz.
jaar 1814 (2)
Feenstra G. Kapitein Commandant der Schutterij te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Sterkte Staat der Schutterij enz. jaar 1815 (5)
Feenstra G. Kapitein Commandant der Stedelijke Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Schutterij van Sneek geheel ongewapend is en dat hij enz. jaar 1815 (1)
Feenstra G. Kapitein Commandant van de Schutterij te Sneek ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende
Schutterij aldaar zoo als denzelve op den enz. Jaar 1815 (2)
Feenstra G. Kapitein en tevens Commandant voor de 1e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de
President Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar
1815 (2)
Feenstra G. Kapitein Kommandant van de Schutterij der Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken jaar 1815 (1)
Feenstra G. Kommandant der Schutterij van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
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Feenstra G. O. te Wartena, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Feenstra G. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS
van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij
de Dienstdoende Schutterij te Sneek ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document
(13)
Feenstra G. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M.
S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Feenstra G. W. Kantoor Leeuwarden , Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823,
jaar 1824 (2)
Feenstra G. W. Restant staten op de impost van Turf kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (3)
Feenstra G. W. Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4)
Feenstra G.---- Wouters Izaak te Sneek wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie betreffende zijn door hem ondertekend request (=aanwezig) dat
hij is aangesteld als Luitenant bij de Schutterij maar als enigst zoon al zijn tijd nodig heeft om zijn hoogbejaarde vader enz.
ook een verklaring ondertekend door Feenstra G. Kapitein Kommandant der Dienstdoende Schutterij van Sneek jaar 1818
(4)
Feenstra Gadert Sneek Commissaris van Politie te Sneek jaar 1821
Feenstra Gerben J. 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 194
Feenstra Gerben Jans 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)
Feenstra Gerit Wybes een staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Leeuwarden ,jaar 1824
(2)
Feenstra Gerrit 28-04-1838 later toegevoegd Geert 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)
Feenstra Gerrit Goutum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel jaar 1919 (4)
Feenstra Gerrit J., Koopman te Leeuarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (2)
Feenstra Gerrit O. Wartena Schipper jaar 1838
Feenstra Gerrit U. 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)
Feenstra Gerrit W. van beroep Veenman te Wartena het betreft zijn request met als onderwerp proces verbaal van
vernietiging en een afschrijving op de hoofdsom wordt toegestaan enz. jaar 1840 (3)
Feenstra Gerrit W., Staat van restanten op den impost van Turf te betalen accijnsen jaar 1824 (5)
Feenstra Gerrit Winkelier 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)
Feenstra Gerrit Wybes Onderwerp; Achterstallige Turf Impost kantoor Leeuwarden enz. (2) jaar 1824
Feenstra Godert 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)
Feenstra Godert staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt.
Kommandant Feenstra G. der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3)
Feenstra Godert staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Feenstra Grietje D., 185 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)
Feenstra Grietje D., 293 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
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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)
Feenstra Grietje vrouw van Visser M. , 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)
Feenstra H. voor Roggebrood en Tarwebrood, 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)
Feenstra H. ----Postma E. Directeur van de Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij te Leeuwarden, schrijft en
ondertekend een brief met het verzoek om een vergunning voor hare stoomboot “Stanfries III” met als kapitein Feenstra H.
tot het bevaren van het Vliet te Leeuwarden ten einde aan de daar aanliggende pakhuizen enz. enz. en de “Stanfries II” met
als Kapitein Bakker Willem die een proces verbaal heeft gekregen jaar 1900 (15)
Feenstra H. Roggebrood en Tarwebrood ,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)
Feenstra H. Roggenbrood 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)
Feenstra H. ---- Ultrich P. President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J.
Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College.
Onderwerp aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn
Borg Amoraal. M. , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink
J. en Kool en Wortelen Zijlstra R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der
G. J. en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar
1820 (9)
Feenstra H. , rogge en tarwebrood, 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)
Feenstra H. .----Romkes Johannes President van het College van Regenten voor de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van
dat college verenigd in dev ergaderzaal en na voorlezing van de conditieen voor de aanbesteding van voedsel (alles met
name genoemd) de leveranciers worden; Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J. ,
Erwten, Bonen, Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de
weduwe Peper, Zout, Olie en Kaarsen.
Wijsma H. Baardscheren. enz. jaar 1818 (5)
Feenstra H. Aanbesteding voor 52250 lb Aardappelen voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs
waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Feenstra B. W. Jaar1814 (4)
Feenstra H. Broodbakker te Leeuwarden een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het
vervoeren van tarwemeel jaar 1824 ( 3)
Feenstra H. E. 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)
Feenstra H. 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)
Feenstra H.---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin
staat de goederen en de prijs die hij voor het brood bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Feenstra H. H. ---- 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)
Feenstra H. Hij is getuige bij dagelijkse grote onaangenaamheden dat de leveranciers klachten hebben dat het laatste half
jaar van 1817 nog niet betaald is, tevens een handgeschreven brief et zijn handtekening waarin hij als meester Bakker ook
klaagt dat hij het laatste half jaar van 1817 nog niet betaald is enz. enz. jaar 1818 (2)
Feenstra H. hij staat borg voor Johannes Brugts betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes
Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President,
Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van
onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Feenstra H. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en
Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823
(4)
Feenstra H. Hij wordt vermeld in de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen wegens leveranties aan voornoemde
persoon ook vermeld wat ze leverden en het bedrag enz. jaar 1823 (4)
Feenstra H. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te
Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)
Feenstra H. K. Schout van de Gemeente Oosterzee draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal van Vriesland Koopman Karst Klases als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij
voor als Secretaris Althuis van Sikke enz. jaar 1814 (2)
Feenstra H. ----Romkes Johannes , President van het College van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden,
Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van
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genoemd college bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de
navolgende inschrijvers kunnen leveren: Dirks N. J. Brood, met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als
borg Amoraal M. C. Elzinga Otte Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J. Gerst, Erwten en Meel,
met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. , Ottema T. de weduwe Zout, Peper,
Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., , Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)
Feenstra H. voor Brood wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde
goederen aan de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Feenstra H. voor Brood, Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de gevangen
huizen enz. jaar 1823 (4)
Feenstra H. wegens geleverde Roggebrood aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)
Feenstra H., Brood, Aardappels, Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden,
met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Feenstra H., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra
W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der
J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra
H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y.,
Visser U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Feenstra H., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra
W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der
J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra
H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y.,
Visser U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Feenstra H., 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)
Feenstra H.----Feenstra B. W. Aanbesteding voor het leveren van turf aan het huis van Arrest te Leeuwarden zijn borg is
Feenstra H.. met hun beider handtekeningen, enz. enz. jaar 1814 (4)
Feenstra Haring Douwes---- Lubrings (Labrings) Regnerus Hermanus , plaatsvervanger voor Feenstra Haring Douwes,
afdeling Kurassiers no. 3,, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der
Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps
bij de Staande Armee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Feenstra Harm Klases---- Breimer Jan H. van beroep Bakker te Oosterzee dat hij sedert het begin van januari 1814 tot op
den 12e dier maand het brood bij hem gebakken tegen zoodaanige een prijs had verkogt als of op hetgene geen belasting
meer was omdat hij meende dat enz. ondertekend door de advocaat Aa van der Robide enz. tevens een brief ondertekend
door Feenstra Harm Klases dat de setting van het roggebrood 12e januari en het Tarwe brood enz. jaar 1814 (3)
Feenstra Harmen Alberts, Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene
uitgaven van Oosterzee enz. jaar 1814 (2)
Feenstra Hendr R. 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)
Feenstra Hendrik Douwes, 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)
Feenstra Hendrik Lieuwes 18 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)
Feenstra Hendrik, 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)
Feenstra Hendrikus Egbertus is benoemd 2e Luitenant bij het 3e batat. 2e afd. Rustende Schutters in Vriesland is
woonachtig in het dorp Nijehaske enz. jaar 1839 (2)
Feenstra Hendrikus Met signalement Veldwachter Wonseradeel jaar 1915 (3)
Feenstra Hendrikus Tjerkwerd Veldwachter Met Signalement jaar 1916
Feenstra Henricus Egbertus---- Post F. weduwe van Feenstra D. te Leeuwarden dat haar 4 zonen ten dienste van het land
zijn aangeboden door de moeder en dit een offer voor de moeder is en dat de jongste Feenstra Henricus Egbertus thans
fourier bij de 3e Comp. 9e Bataillon Landmilitie in ’s Hage in Garnizoen en zij verzoekt dat haar zoon bevorderd mag
worden in een brief die was getekend door haar. enz. jaar 1815 (2)
Feenstra Hepke Johannes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Feenstra Hielke 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
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Feenstra Hielke Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)
Feenstra Hille---- 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)
Feenstra Hille hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van
Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans
Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten
en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Feenstra Hille, Broodbakker te Leeuwarden is bekeurd door de commiesen Puist C. J. en Grou Willem terzake vervoer van
93 ponden tarwe enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2)
Feenstra Hillebrand, 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)
Feenstra Hiske Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(10)
Feenstra Hiske Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)
Feenstra Hiske Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)
Feenstra Hiske Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)
Feenstra Hylke Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Feenstra Hylke 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)
Feenstra IJsbrand van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier
betreffende Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)
Feenstra J----- Feenstra J. J. en Feenstra J. te Wolvega een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt en een
gedrukt briefhoofd in blauw (Feenstra’ s Meubel en Klompenhandel en Gros. Te Wolvega Postcheque en Banknummer.
Enz. ) vergunning tot het aanleggen van een zonnescherm op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz.
enz. te Wolvega, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920
(10)
Feenstra J. ---- Nauta Wiebe te Ypecolsga, hij wordt benoemd als lid van het college van zetters der belasting te
Wymbritseradeel, i.p.v. de overleden zetter Feenstra J. jaar 1916 (7)
Feenstra J. 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Feenstra J. A. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie
enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Feenstra J. A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Feenstra J. A. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een Ordonnancie met de te
ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Feenstra J. E. zijn Rekening over 1807 wordt betaald wegens gedane reparatien aan Bruggen, Wallen en Loopplanken enz.
en staat vermeld op: Keuchenius G. een rekening van hem als Secretaris Liquidateur van het voormalig district Hemelumer
Oldephart & Noordwolde wat betreft de Ontvangsten en Uitgaven enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (25)
Feenstra J. Eeuwes ondertekend een document als lid van de Gemeenteraad van Koudum met als onderwerp; dat de Raad
van de Gemeente gedelibereerd hebbende op het voorstel door den Schout gedaan om van de Hervormde Gemeente van
Koudum in eigendom en onderhoud over te nemen het Schoolgebouw en de Woning des Schoolmeesters te Koudum enz.
jaar 1815 (6)
Feenstra J. F. Kapitein bij het 2e Inf. bat. 1e Mil. District krijgt eervol ontslag enz. jaar 1817 (2)
Feenstra J. G. een gevange die de 23e wordt ontslagen gaat om zijn kleding, jaar 1824 (1)
Feenstra J. G. op den 23 augustus moet worden onslagen een zekere crimineel onderwerp; Armenvoogdij jaar 1824 (2)
Feenstra J. G. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)

6070

424-10
25-05-1821

6631

1066-17
02-09-1814

6630

1017B blz. 4
22-08-1814

6630

1017A blz. 4
22-08-1814

8356

307-31
29-03-1841
207/11
00-00-1841
524
22-04-1920

8351
9190

8280

526-1, 11
22-05-1840

8378

780/23
09-08-1841
966/7 en
881/14
Bladzijde 3
27-08-1839
162, 27
27-02-1917
274-a, 27
28-02-1918
2 Rose
16-06-1908
12 Rose
14-05-1909
517-11, 47
19-05-1840

8210

5664
5664
5664
5664
8280

5674

6249

2 en 12
16-06-1908
14-05-1909
877-A
15-09-1814

8280

526-1, 8
22-05-1840

5664

162, 37
27-02-1917
274-a, 37
28-02-1918
109 Blz.
1 t/m 8, 42
05-02-1900
840-10
25-08-1841
Deel 2, 80
31-10-1866

5664
5673

8380
9465

6843

30-C ongehuwden D.

Feenstra J. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Feenstra J. H. 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)
Feenstra J. H. staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1
juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Feenstra J. H. wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Feenstra J. J. ---- Tromp S. W. van beroep Procureur Meester, betreft een declaratie bij de executie van vast goed bij
Feenstra J. J. te Leeuwarden wegens verschuldigde Personeele Belasting en Patentregt enz. jaar 1841 (10)
Feenstra J. J. Directe belasting dossier met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening (17) jaar 1841
Feenstra J. J. en Feenstra J. te Wolvega een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt en een gedrukt briefhoofd
in blauw (Feenstra’ s Meubel en Klompenhandel en Gros. Te Wolvega Postcheque en Banknummer. Enz. ) vergunning tot
het aanleggen van een zonnescherm op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Wolvega, met
een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)
Feenstra J. J. 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)
Feenstra J. J. te Marrum Onderwerp Vrijdom van Accijns op de Turf, jaar 1841 (3)
Feenstra J. J. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Feenstra J. Oosterwolde Schip deFriesland-Drente, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Feenstra J. Oosterwolde Schip de Friesland- Drente, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Feenstra J. R. Sneek chip deTitia Vergunning, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-06-1908
Feenstra J. R. Sneek Schip de Titia Vergunning, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 14-05-1909
Feenstra J. R. te Koudum 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)
Feenstra J. R. te Sneek gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot “Titia” enz. enz.
(vergunning Rose, 2 maal) Jaar 1908 en 1909 (2)
Feenstra J. T. hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder vertonen
met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde van
de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar
de helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)
Feenstra J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Feenstra J. Terhorne Schip de Terhorne, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Feenstra J. Terhorne Scp de Terhorne, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Feenstra J.. te Leeuwarden, Hoendiep I, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een
cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (13)
Feenstra J.J. te Marrum, wiens winkeltering in Turf gedreven wordt in een woonhuis belendende aan de fabriek waardoor
enz. enz. jaar 1841 (4)
Feenstra Jacob te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Oosterwolde op Groningen, 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)
Feenstra Jacob, 528 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
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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)
Feenstra Jacobs Lutes HaulerwijkjTurfschipper, jaar 1839
Feenstra Jacobus Coenraads 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)
Feenstra Jacobus Koenraads te Sloten 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)
Feenstra Jan te Dantumawoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Feenstra Jan A. te Exmorra staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Feenstra Jan Annes, en Postma Wypke Wypkes zij hebben massaal bezeten 7 pondematen Greidland onder Exmorra en zij
hebben dit land gedeeld, maar uit onderzoek is gebleken dat alles nog op naam staat van Feenstra Jan Annes, enz. jaar 1824
(4)
Feenstra Jan Engwierum Rijksveldwachter Met Signalement jaar 1916
Feenstra Jan F. 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)
Feenstra Jan G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Feenstra Jan G., 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)
Feenstra Jan Leeuwarden Dienst Leeuwarden Harlinge Kapitein op de Hoendiep, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Feenstra Jan Leeuwarden Nieuw te openen dagelijksche dienst Kapitein op de Hoendiep, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Feenstra Jan Lieuwes te Tietjerksteradeel 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)
Feenstra Jan Met signalement Politiedienaar Oostdongeradeel jaar 1915 (3)
Feenstra Jan---- Strikwerda Daniel Stoombootkapitein en en Feenstra Jan beide te Leeuwarden maken bekend in een
poster dat zij met de Stoomboot”Hoendiep” een dagelijkse Dienst behalve op Zondag zullen uitvoeren tussen Leeuwarden
en Harlingen met een aansluiting op de Stoombootdienst Harlingen op Amsterdam van Gase Joh. A. enz. jaar 1895 (4)
Feenstra Jan---- Strikwerda Daniel Stoombootkapitein en en Feenstra Jan beide te Leeuwarden Hoofdkantoor aldaar aan de
Burmaniastraat 4, maken bekend dat zij per 26 Augustus eene uitbreiding geven en wel van Harlingen naar Franeker enz.
jaar 1895 (4)
Feenstra Jan te Oudega de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van
Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Feenstra Jan W. 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)
Feenstra Jan, 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)
Feenstra Jan, Matroos, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben aangeboden ter
verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Feenstra Jan,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari
1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Feenstra Jelle P. te Sexbierum, 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)
Feenstra Jelte Sierds 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)
Feenstra Jetse Douwes Gaarder te Stroobos, Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het Gemaal te
Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Feenstra Jetze Douwes en Feenstra Luitje Jetzes, het betreft Hekman Pieter te Pekela Beurtschipper Pekela op Sneek een
gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz.
jaar 1839 (5)
Feenstra Jisse , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Feenstra Jitse Hendriks te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Groningen, 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 1864 (8)
Feenstra Jitte Schoolonderwijzer te Donia , zijn vaste aanstelling jaar 1817 (1)
Feenstra Jitte Sierds 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)
Feenstra Joeke Wopkes staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van
Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Nijega is de laatste woonplaats voor
de gevangenis jaar 1818 (2)
Feenstra Joh’s G., 123 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)
Feenstra Joh’s H., 113 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)
Feenstra Joh’s H., 273 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)
Feenstra Johannes Coetz? 463 Bergum 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)
Feenstra Johannes E. Mr. Timmerman te Koudum, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de
Gemeente Koudum wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Feenstra Johannes Eeuwes---- Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben
een schriftelijk rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de
Pastorije van Oudega en dat het voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als
noch aan te wijzen enz. verder een document dat verschenen ten huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk
bevonden wierde ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met
en benevens de Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie
enz. en dat zij de onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra
Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. A.,Namens de Floreenplichtigen Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer
van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) en de secretaris Kuijper Hendrik jaar 1821 (10)
Feenstra Johannes Eeuwes----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 (3) dossier (7)
Feenstra Johannes G., 176 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)
Feenstra Johannes Hijlke 82 Menaldum 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)
Feenstra Johannes, 173 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)
Feenstra Johannes, Beurtschipper te Oosterwolde in een door hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om
i.p.v. met zijn zeilschip dezelfde dienstregeling met zijn motorboot te mogen bevaren dit i.v.m. de houdbaarheid van de te
vervoeren zuivelproducten enz. enz. ter onersteuning zijn aanwezig de brieven van dee Coöperatieve Roomboter en
Kaasfabriek “De Vooruitgang”te Wijnjeterp getekend door de Directeur Velde v.d. J. Y. en een brief van de coopratieve
Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” getelkend door de Directeur Jong de F. J. beide brieven met een gedrukt briefhoofd
gedeeltelijk in Kleur enz. jaar 1915 (7)
Feenstra K. B. . Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4)
Feenstra K. B. Kantoor Leeuwarden , Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823,
jaar 1824 (2)
Feenstra K. B. 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)
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Feenstra K. B., Restant staten op de impost van Turf kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (3)
Feenstra K. F., ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren
enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F.,
Boersma G. O. , Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra
K. A., Rijpstra A. B., Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Feenstra K. gehuwd met Fischer Lina, 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)
Feenstra K. J. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Feenstra K. J. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Feenstra Karel 20 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Feenstra Keimpe Baakes, Onderwerp; Achterstallige Turf Impost kantoor Leeuwarden enz. (2) jaar 1824
Feenstra Keimpe B., Staat van restanten op den impost van Turf te betalen accijnsen jaar 1824 (5)

Feenstra Keimpe Baukes, een staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Leeuwarden ,jaar
1824 (2
Feenstra Klaas Jeltes * 20-09-1802 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)
Feenstra Kornelis, 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)
966/7 en
Feenstra L. E. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 4>> deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
833-2
Feenstra L. K. te Rottevalle staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
Achtuitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
karspelen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
184-11, 7
Feenstra Lammet Luitjes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van
23-02-1841
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling
Grenadiers enz. jaar 1841 (5)
23-C
Feenstra Leentje Durks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente
nrs. 14 - 20
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
04-02-1837
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
184-11, 9
Feenstra Leeuwe 59 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem
19-02-1841
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)
Deel 2, 80
Feenstra Lieuwe te Oosterwolde, Beurt en Veerdienst van Oosterwolde op Heerenveen, hij wordt vermeld in het Register
31-10-1866
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)
1475
Feenstra Lolke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
725-2_2
Feenstra Luitje Jetzes---- Feenstra Jetze Douwes en Feenstra Luitje Jetzes, het betreft Hekman Pieter te Pekela
17-07-1839
Beurtschipper Pekela op Sneek een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen
van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (5)
A-3
Feenstra Luitjen Jitzes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 1
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
05-01-1848
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-5
Feenstra Luitjen Jitzes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 1
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
31-12-1852
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
16-06-1881
Feenstra Luitzen Mines, Winkelier en Veerschipper te Hijlaard, Onderwerp: maakt bekent dat hij in werking zal stellen
akte
een dienst van Hijlaard op Leeuwarden, o.a. een aankondiging van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een
232 t/m 239
advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier en 2 aanplakbiljetten) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , ook een
handgeschreven brief die hij ondertekend jaar 1881 (9)
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Feenstra M. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Feenstra Marten Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker jaar 1818 (1)
Feenstra Marten Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens 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)
Feenstra Marten 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)
Feenstra Marten, 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)
Feenstra Matthijs, 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)
Feenstra Meindert Eeuwes te Koudum een verzoek van de deurwaarder tot verkoop van zijn goederen wegens
belastingschuld enz. jaar 1814 (1)
Feenstra Meine 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)
Feenstra Meine te Hijlaard , Beurt en Veerdienst van Hijlaard naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Feenstra Melle Freerks , De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van voornoemde
verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Feenstra O. A. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Feenstra O. A. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1903
Feenstra O. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Prins van Oranje Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die
tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Feenstra O. Gemeenteveldwachter te St. Jacobiparochie 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)
Feenstra Oege Jacobs, 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)
Feenstra Otte Harlingen Schip de Prins van Oranje 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)
Feenstra Otte W. Bakker 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)
Feenstra Otte, 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)
Feenstra Otto 37 jaar Schip de Prins van Oranje 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 (13)
Feenstra Otto 47 jaar hij wordt voorgedragen als Veldwachter te Menaldum , en aangesteld i.p.v. Uiterwijk Derk Jans ,
Veldwachter te Menaldum , hij is deze maand overleden te Dronrijp jaar 1883 (4)
Feenstra Otto Harlingen Gezagvoerder Prins van Oranje 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)
Feenstra Otto Hij staat op een document als aanbeveling voor Veldwachter in de gemeente het Bildt met personalia en
aanmerkingen i.v. met het vertrek van Feenstra Otto die eervol ontslag is toegekend wegens zijn benoeming in
Menaldumadeel enz. jaar 1883 (4)
Feenstra Otto Oud 30 jaar Onderwerp: overtreding invordering van Rechten op het kanaal Harlingen Leeuwarden Dokkum
Gezagvoerder op het schip de de Prins van Oranje , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar
1899 (21)
Feenstra P. E. de erven te Westergeest 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)
Feenstra P. H. wegens geleverde geneesmiddelen aan de armen hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn
bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Feenstra P. M. de weduwe Zij 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)
Feenstra P. W. (Pieter Wopkes) Predikant bij de Doopgezinde gemeente te Sneek die in een handgeschreven brief met zijn
handtekening verzoekt de zodanige predikanten van de doopsgezinden op de kweekschool te Amsterdam enz. jaar 1817 (1)
Feenstra P. W. , Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van
Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze enz. enz. en
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tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de Weilanden van
Lyclama a Nijeholt en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit
document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H.
T., Stiensma A. G., Boer de T. J., , Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M. G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J.
Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
Feenstra P. W. te Warga, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Feenstra P. W. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op
den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Feenstra Paulus Dirks te Dragten, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Feenstra Pauwlus Rinders, 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)
Feenstra Petronella, 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)
Feenstra Pieter ans, 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)
Feenstra 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 1915 (3)
Feenstra Pieter Wepkes en wijlen Hiddema Anna te Sneek Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap
van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3)
Feenstra Pieter Wiebes 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)
Feenstra Pieter Wiebes veenman te Wartena, onderwerp; vernietiging van onbruikbare turf , 24 Mei 1841 (10)
Feenstra Pieter Wiebes, Controle Sneek , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Feenstra Pieter Wiebes, 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)
Feenstra Pieter Wijbes , hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente
Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen als officier met
vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)
Feenstra Pieter Wijbes te Warga, 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)
Feenstra Pieter Wijbes, Coopman te Warga wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Oevering
N.van de Gemeente Roordahuizum bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt voorgedragen als
Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Feenstra R---- Lankhorst A., Zuivelfabrikant te Heeg in een door hem ondertekende brief verzoekt hij vergunning om
ongeveer 1 maal per maand een partij Kaas te mogen vervoeren hierbij gebruik makende van de motorboot “Jacoba” van
Feenstra R. te Heegt enz. enz. jaar 1816 (9)
Feenstra R. B. 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)
Feenstra R. J. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de
omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen
altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz. onder deze brief staan de namen van
de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp
Teetse, 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 (6)
Feenstra R. J. ---- 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)
Feenstra R. te Tzum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Feenstra R. 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)
Feenstra Reinder Jetsez, 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
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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)
Feenstra Reinder 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)
Feenstra Reinder te Sneek , Beurt en Veerdienst van Sneek naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8).
Feenstra Roelof Adrianus, 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)
Feenstra Roelof Reinderts hij is aangesteld op eene beloning van vier hondderd guldens s’jaars als dienaar der Justitie van
de heer advocaat fiscaal enz. jaar 1815 (3)
Feenstra Roelof Rinderts Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun
tractement. Jaar 1824 (2)
Feenstra Roelof Rinderts staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten
en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Feenstra Roelof Rinderts te Leeuwarden hij wordt aanbevolen voor de functie van Dienaar der Justitie enz. enz. jaar 1815
(4)
Feenstra Roelof Rinderts wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter
Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der
betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Feenstra Roelof Rinnerts, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824 (2)
Feenstra Roelof Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz.
dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie
met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door
de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters allen ongehuwd wonende te
Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg
Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer, Hoeve van der Cornelis Piers
Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof
Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind
is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare
dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is
gegaan enz. enz. enz. jaar 1814 (9)
Feenstra Roelof te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document ; dat zij na diverse
pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van Harlingen
om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Feenstra Roelof---- Werf van der M. en Feenstra Roelof zij hebben zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van
Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Feenstra Roelof, 206 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)
Feenstra Rudolphus 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)
Feenstra Rudolpus, Goud en Zilversmid te Sneek hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening
tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag Jaar 1841 (dossier 17)
Feenstra S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Feenstra S. D. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Feenstra S. J. van beroep Koperslager Uurwerkmaker en Winkelier staat vermeld in een dossier Extract uit het
Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame
(Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)
Feenstra S. Noijon ….? Van beroep Capitein de Prefect heeft hem een aanschrijving gedaan bereffende de Nationale
Vrijwillige Garde te Sneek die meer en meer is hersteld zodat de nagt rustig is geweest maar dat er tog twee personen zijn
gearresteerd met name Spoelstra Pieter Willems Wever van beroep te Sneek welke door den Sergeant Aa van der ….? was
opgebracht en die zich eenige ongeoorloofdheden permiteerden en zo zwaar beschonken was dat hij niet wist wat hij dede
en Brens Pieter van beroep Arbeider te Sneek die niet tegenstaande het stellige verbod van de wagt enz. en op de stoep van
de wagt gearresteerd is het rapport van de Capitein is ook aanwezige in het dossier waarin hij o.a. schrijft dat hij nog twee
officiers den gewezen Captein Feenstra S. en Jouwstra ….? Ook voormaals officier der Natioale Garde benevens 200
personen van gewapende burgerij die dadelijk wierd door den heer Feenstra georganiseerd enz. jaar 1814 (12)
Feenstra S. 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)
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Feenstra S. P. Herbergier te Wierum hij wordt vermeld op de staat van agterstand in de Gemeente Nes (W.D) over den jare
1813 ondertekend door de schout Wijnia H. M. er wordt beschreven wat de eerstgenoemde nog aan gelden tegoed heeft
enz. jaar 1814 (2)
1186-1 t/m 4 Feenstra S. P., Vermeld op een request wat terug is gekomen van de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord
29-11-1814
op enz. enz. Het verwonderd ons = (de Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als
voorgangers van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te
klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de
Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en
lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum
de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende heeft hij met moord en
en dood bedreigd enz. in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. heeft de heer Predikant
gedwongen om ten kanzel te treeden enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen enz.
getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hoogstra B. D. Schregardus Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E.
S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814 (6) dossier(11)
1316 lijst 3-R. Feenstra S. W. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
1186-8
Feenstra S.P?. hij tekent als Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , Staat vermeld op een lijst met ca. 290
29-11-1814
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)
1215-5v
Feenstra Sibbe Tjebbes te Kollumerzwaag, hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Westergeest enz.
29-11-1823
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
36-A
Feenstra Sieger R. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
blz. 36
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
22-04-1824
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)
1026/1-9
Feenstra Sijbout Douwes te Akkerwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat,
07-10-1839
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)
30-C
Feenstra Sije, 221 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
gehuwden D. uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de
21-05-1824
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)
517-11, 27
Feenstra Sikke wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
19-05-1840
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden 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)
379
Feenstra Sjoerd Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
10/216,
Feenstra Sjoerd Dirks Leeuwarden Turfschipper jaar 1838
428/2
28-02-1838
35, 428/3
Feenstra Sjoerd Dirks Leeuwarden Turfschipper jaar 1838
02-05-1838
439
Feenstra Sjoerd Pieters Herbergier te Wierum , een door hem geschreven en getekende brief ,dat op de 20e der maand
21-05-1814
November 1813 tijdens de gelukkige ommekeer enz. enz. een groot gedeel van der. ingezetenen van Nes bij hem
verteringen zijn gedaan en deze niet betaald hebben enz. enz. jaar 1814 (2)
225-5 en 9
Feenstra Sjoerd Pieters Kastelein te Wierum wordt vermeld op een staat van uitgaven der gemeente enz. jaar 1814 (3)
19-03-1814
361
Feenstra Sjoerd Pieters----- Wijma H. M. Schout van de Gemeente Nes ondertekend een brief aan de Heeren
08-03-1814
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de twee bijgaande ondertekende requesten (zijn aanwezig)
van de Herbergiers van Nes Bouma Nanne Berends en Wierum Feenstra Sjoerd Pieters en adviseerd de schade te
vergoeden enz. jaar 1814 (3)
30-C
Feenstra Sjoerd, 671 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D. manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824
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)
976-A
Feenstra Steven Fokkes ---- Koopal Sjoerd Reimers en Feenstra Steven Fokkes wonende te Minnertsga zij worden
22-10-1816
verzocht door door de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz. enz.
en wel van, Anema S. P., Gosliga Sjoerd D., Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne, Boer de
Marten Ouwes, Steffens Pieter, Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6)
335
Feenstra Steven Fokkes---- Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de
24-09-1816
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld request van Feenstra Steven Fokkes te Minnertsga
dat hij benoemd als Kapitein hij deze functie niet enz. jaar 1816 (2)
140
Feenstra Steven Fokkes te Minnertsga hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren
06-07-1814
bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
859-1+8
Feenstra Steven Foppes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
10-10-1815
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2
geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
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Feenstra Sytze T. Winnkelier 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)
Feenstra T. 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)
Feenstra T. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Feenstra T. Bakker van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Feenstra T. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feenstra Taeke naar de Midelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Feenstra Taeke 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 1891 (2)
Feenstra Taeke 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 1892 (2)
Feenstra Taeke, 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)
Feenstra Taeke, 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)
Feenstra te Beetgum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Feenstra te Bergum, 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)
Feenstra te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feenstra te Minertsga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Feenstra 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)
Feenstra Theodorus, 428 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)
Feenstra Thijs Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Feenstra Thijs ---- Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wierdsma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartena
Laurentius D. alle inwoners van Leeuwarden zij hebben het voornemen om een commissie uittemaken ter inzameling van
penningen ter ondersteuning van behoeftige Landgenoten zoals in vele andere steden enz. jaar 1814 (1)
Feenstra Thijs ---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief
eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Maatschappij te
Amsterdam ter inzameling van penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. hebben wij een dusdanige
commissie daargesteld e Heeren Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en
Wartna Laurentius D. enz. jaar 1814 (3)
Feenstra Thijs te Leeuwarden hij schrijft en tekent een document met als onderwerp: Verzoek om ontheven te worden van
de personele aanslag waarvoor hij dit jaar in de gemeente Veenwouden is bezwaard hij schrijft met zijn gezin geen 3
maanden te Veenwouden enz. enz. enz. jaar 1815 (3)
Feenstra Thijs van beroep Commies hij wordt vermeld in een extract uit het Journaal Kas en Grootboek enz. jaar 1816 (1)
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Feenstra Thijs , Zijn request tot verlaging van enz. enz. zijn Buitenplaatsje Schierstins genaamd gelegen in Veenwouden
omdat hij ook te Leeuwarden belasting moet betalen enz. enz. jaar 1814 (2)
Feenstra Thijs Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814
(5)
Feenstra Thijs hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als
kandidaat enz. jaar 1825 (4)
Feenstra Thijs 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)
Feenstra Thijs 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)
Feenstra Thijs 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)
Feenstra Thijs te Leeuwarden wonende , door hem geschreven en getekende brief aan de Gouveer een dat hij in eigendom
heeft bekomen op 12 mei dezes jaar het Plaatsje Schierstins genaamd, in den dorpe Veenwouden om daar in de
zomermaanden te wonen Onderwerp het dubbel te betalen geld voor de Landmilitie enz. enz. wordt ook in genoemd
Riemersma G. die reeds meer dan 10 jaar in de gemeente Driesum enz. enz jaar 1814 (2)
Feenstra Thijs 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)
Feenstra Thijs wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Feenstra Thijs 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 tot Bestuurslid of
Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Feenstra Thijs, de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde wegens zwakheid van gezigt verzogt
heeft te mogen worden vrijgesteld van de Land Militie enz. maar indesselfs plaats voor te stellen Pieters G. 1e Lt., de 2e
Ltn. Feits L., Waller O. P. 2e Luitenant en Bruinsma Eduard mede tot 2e Luitenant in plaatse van de al eerde benoemde 2e
Luitenant Bloembergen P. die wij op grond van enz. jaar 1814 (2)
Feenstra Thijs, Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn
samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Feenstra Thijs, lid der staten in de kommissie van Landbouw te Vlieland hij wordt benoemd enz. enz. i.p.v. de heer
Beucker Andreae die eervol ontslagen is enz. enz. jaar 1822 (1)
Feenstra Thijs, zijn teruggezonden request met het antwoord (advies aan de Gouveneur) daarop van de schout Wiersma G.
S. van Veenwouden enz. jaar 1815 (2)
Feenstra Thijs.---- Nicolai R. treed af als secretaris der kommissie van Landbouw en is benoemd in deze functie Beucker
Andrea D. H. maar enz. worden als vervanging voorgesteld een drietal heren en wel Feenstra T. (Thijs ) lid van de Staten
van Vriesland en Burgemeester van Leeuwarden, Tromp Tiete Jolkes de Regter te Leeuwarden jaar 1822
Feenstra Thijs† wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van de Engwierumerpolder in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van de
Engwierumerpolder enz., jaar 1841 (6)
Feenstra Tiemen F., Bakker te Oosterwierum met (30 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)
Feenstra Titus 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)
Feenstra Titus 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)
Feenstra Tjebbe Jans bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld te Beetgumjaar 1819 (1)
Feenstra Tjebbe Jans hij is aangesteld als school onderwijzer te Beetgum jaar 1819 (2)
Feenstra Tjebbe Jans----- Posthumus Sipke Ondermeester te Leeuwarden tot zijn aanstelling tot Onderwijzer te Beetgum
i.p.v. Feenstra Tjebbe Jans(2)
Feenstra Tjebbe S., 45 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)
Feenstra Tjebbe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
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Feenstra Tjebbe, 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)
Feenstra Tjeerd M. Bakker 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)
Feenstra Tjepke Mr. Bakker te Leeuwarden in qlt als Commissie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en
examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Beerents Johannes Majoor van ’t Vliet vonden bij de weduwe
van Meins Johannes te ligte broden afkomstig van Meulen v.d. B. D. Mr. Bakker te Suawoude enz. jaar 1814 (1)
Feenstra Tjidsger Tjipke te Surhuizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Feenstra Tjitske, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending
enz. enz. jaar 1839 (10)
Feenstra W. 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)
Feenstra W. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een
brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van
De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de
Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van
boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (2) dossier
(45)
Feenstra W. R. , Fouragehandel te Molkwerum hij is 1 van de 14 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum
Motorschipper ondernemer met de stoomboten “ 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)
Feenstra W. T., 22 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en
debet openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839
met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Feenstra W. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Feenstra W. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feenstra Wijbe Baukes te Eernsum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als 2e Luitenant bij de Compagnie Eernsum
no. 5 van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)
Feenstra Willem Pieters te Jellum, aldaar benoemd als schoolmeester jaar 1817 (1)
Feenstra Willem te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Feenstra Willem te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Feenstra Willem te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Feenstra Wipke Pieters staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Feenstra Wolter Gerrits Koopman te Dronrijp eigenaar van en Koren en Pelmolen te Dronrijp, Request voor een borgtocht
Maart 1841 met een handgeschreven brief met zijn handtekening (2)
Feenstra Wybe B. en Teerns van Sipke J. het betreft een verzoek om authorisatie tot het taxeren van twee woonhuizen onder
Irnsum tot Pakhuizen verbouwd en 1 tot Bakhuis veranderd in eigendom van voornoemden enz. jaar 1821 (1)
Feenstra Wytze Ee Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-09-1903
Feenstra, Thijs , Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J. J., Feenstra Thijs, Beucker
D.H., Holtrop B. J. en Y. B., Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D. H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans
Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient
Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe
Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,
Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Feenstra….?---- Malherbe F. van beroep meter en taxateur het betreft dat de trage afwerking van de taxatie niet zijn schuld
is maar wel aan de traagheid van de Ontvanger te Knijpe vanwaar hij afhankelijk was tevens was de meter en taxateur
Feenstra….? die samen met hem te Knijpe enz. onder dit stuk staat Malherbe F. zijn handtekening jaar 1839 (8)
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Feenstraa G. Ulkes---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstra G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems,
Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de
Predikantswoning tijdens de franse overheersing bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. enz. jaar 1816 (4)
Feer Tjalling D. de erven staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal
deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Feer v.d. Age Tjerks, 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)
Feer v.d. de \erven te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P.
(Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven
Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Feer v.d. H. staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Feer v.d. J. de erven te Koudum 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)
Feer v.d. T. A. Schipper van beroep, zijn rekening wordt betaald en hij wordt vermeld op een Staat van Patentien tot
betalingen enz. met de verme3lding van de geleverde waar/diensten enz. jaar 1815 (4)
Feer v.d. Tjerk Ages, 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)
Feer v.d. Tjerk Ages, 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)
Feer van der Corn. 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)
Feer van der Dirk ---- 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)
Feer van der Geert ---- 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)
Feer van der H. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de
omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen
altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz. onder deze brief staan de namen van
de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp
Teetse, 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 (6)
Feer van der H. ---- 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)
Feer van der Hendrik staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek
die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren
en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Feer van der Hendrik te Sneek, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van
de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Feer van der Jan 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)
Feer van der Jan (junior) 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)
Feer van der Joost hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Feer van der Jurjen Cz. te Sneek het betreft de inslag van Zachte Zeep ten dienste van zijn firma van der Feer en Comp.
Wollen Stoffen Fabrijkanten, Wolkammers en Wolwasschers te Sneek voor den Vrije inslag van 1000 ponden zachte zeep
ingegaan mei 1839 enz. jaar 1841 (5)
Feer van der P. de weduwe zij 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)
Feer van der Pieter,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)
Feer van der R. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Feer van der Tjerk Poppes beurstschipper te Balk heeft ingezonden en maakt bekend dat hij een dienst zal varen van Balk
naar Sneek tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, ook aanwezig een advertentie, jaar 1880 (4)
Feer van der Tjitze 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)
Feerda (Teerda?) Minze Hendr’ks 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 3
wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in
Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Feerestra B. W., 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)
Feers (Teers?) Beertje 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)
Feersma F. , 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)
Feersma F. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feersma J. ---- Pettinga G. Onder Adjudant bij het 2e bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie Schutterij en het betreft de vaceerende plaats als 2e Lieutenant der 2e Comp. enz.
en dat eindelijk de heer Boer de Jan tot deze post is benoemd verder wordt genoemd Siersma D. als kapitein 1e Comp. 2e
Batt. , Rodenhuis B. en Posthuma S. tot 1e Luitenant en Feersma J. tot Sergeant Majoor enz. jaar 1817 (6)
Feersma J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Feersma J. hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden ondertekend door
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks
Schutterij te Harlingen enz. jaar 1815 (6)
Feersma J.---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verklaringen zijn afgegeven door Feersma J. voor Dubblinga Daniel en
dat deze als onmisbaar voor zijn moeder enz. jaar 1817 (2)
Feersma Jan ---- Rodenhuis IJ. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Vacerende post van Capt. der dienstdoende Schutterij door het ontslag van Siersma Doeke verroorzaakt
zijnde enz. verder genoemd Posthuma Sicco 37 jaar en Feersma Jan 36 jaar en de benoeming van Rodenhuis Bouwe 26
jaar tot Capitein mede ondertekend ter Ordonnantie>>door Blok K. enz. jaar 1817 (3)
Feersma Jan is benoemd en aangesteld als 2e Luitenant bijde dienstdoende Schutterij te Harlingen op voordragt van de1817
( Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2)
Feersma Jan---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat. Mil. van den dienst is vrijgesteld
uit hoofde van de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor zijn moeder als onmisbaar is.volgens
de verklaring van Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend (=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus
J. H. President Burgemeester van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7)
Feersma Jan Sergeant Majoor hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen
Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >>
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer
Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter
opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Feersma Repko geeft met eerbied te kennen namens Hall John voerende op het Schoenerschip de Orwell geladen met
Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen van hier naar Londen verzoekt om enz. jaar 1837 (3)
Feersma Repkos Harlingen Cargadoors jaar 1840
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Feersma T. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Feersma te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die
namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
Feersma te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Feersma W. te Warns 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)

Feersma W. te Warns, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper van Dranken
in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Feersma….? 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)
Feestra Hiske Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7)
Fegter Reinoud---- Huber Lambertus Johannes, Notaris te Sneek verzoekt kwijtschelding van een boete betreffende te late
aangifte der memorie van de boedel van wijlen Fegter Reinoud van vijf en twintig gulden enz. jaar 1825 (3)
Feickens A.---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en
dat zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e
Luitenant Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter
WarrenW. G. en Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede
gedesigneerd schutter enz. jaar 1814 (2)
Feickens A. Mevrouw zij 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)
Feickens A. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS
van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij
de Dienstdoende Schutterij te Sneek ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document
(13)
Feickens A. 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)
Feickens Albartus staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad
Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Feickens Albertus Mindergetal wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus
Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Feickens Albertus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt.
Kommandant Feenstra G. der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3)
Feickens Grietje als borge voor Tigchelaar Catharina te Sneek. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der
nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3)
Feickens L. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse
bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Feies Feije Remts staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog also
de Diaconie jaar 1815 (2)
Feigneaux Matthieu Joseph Geb. 3-6-1800 Luik. Fuselier bij de 16de garnizoenscompagnie van bovengemeld leger “Is bij
vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den 15den Maart 1836, geconfirmeerd bij sententie van voormeld hof, van den
12den April daaraanvolgende, ter zake van tweede desertie in tijd van vrede, veroordeeld als boven”. 1839
Feij 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)
Feij Jans ---- Ludsers Jelke en Jans Feije aan beide wordt betaald voor het perceel no. ? en wel f. 51-12- enz. hij wordt
vermeld in een document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de
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slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. en zulks onder acte van quarand wegens
Tjebbes Bouwe enz. jaar 1821 dossier (14)
Feij Klaas Deurwaarder Executant bij nde Directe Belastingen hij is van Wommels naar Leeuwarden vertrokken en er
wordt voorgedragen voor zijn functie Algera Sjoerd Halbes jaar 1817 (1)
Feij Klaas gewezen Deurwaarder te Wommels vertrekt naar Leeuwarden waar hij Keurmeester der Botervaten waarnam
en Algera Sjoerd Halbes wordt wordt voorgedragen voor de post van deurwaarder enz. jaar 1817 (1)
Feij Klaas---- Simmes Klaas als gebruiker der plaats van Dalsen v. A. R. staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum,
met namen van Inwoners van Tzum 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)
Feije Jittje, 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)
Feije Teunis wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Feijen G. L. ---- Vierssen van Willem Livius hij heeft een demissie ingezonden naar de rechtbank enz. en ten 2e dien ten
gevolge de 2e plaats als regter Feijen G. L. enz. jaar 1823 (1)
Feijen Jan en Boomsma Bernardus Pieters in den nacht van den 22e op de 23e dezer bij de Houtmolen van Gorter K. H.
twee paarden zijn geweid maar volgens de ordonnantie van de Politie enz. jaar 1840 (2)
Feijen Pieter K. 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)
Feijen Pieter Kornelis 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)
Feijens G. L. advocaat bij de rechtbank is benoemd tot Plaatsvervanger bij de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de
overleden Bergsma J. C. enz. jaar 1820 (2)
Feijens A. G. Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Feijens Dominicus 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)
Feijens G. L. zijn aanstelling als plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden en het ontslag van
Wageningen van J. G. (3) jaar 1824
Feijens Georg 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)
Feijens Georgius Lambertus , 27 jaar ,Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht voor
de functie van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bergsma Johannes Casparius is overleden op 9 Juli j.l.
enz. enz. jaar 1820 (4)
Feijens Georgius Lambertus 28 jaar , Hij staat op een document als candidaat voor de post van rechter te Leeuwarden( ook
staan daar zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen i.p.v. Wieland Thomas, hij heeft
eervol ontslag uit zijn post als rechter enz. jaar 1822 (2)
Feijens Georgius Lambertus 28 jaar , Hij staat op een document als candidaat voor de post van rechter te Leeuwarden( ook
staan daar zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen i.p.v. Wieland Thomas, hij heeft
eervol ontslag uit zijn post als rechter enz. jaar ---1822 (2)
Feijens Georgius Lambertus 29 jaar , Hij staat op een document van voordracht voor de post van Regter te Leeuwarden
i.p.v. Brantsma Gerardus Samuel met vermelding van voormalige en tegenwoordige beroep woonplaats en een kolom
aanmerkingen jaar 1823 (2)
Feijens Georgius Lambertus---- Aa van der Christianus Petrus Eliza Robide oud 30 jaar, enz. Hij staat op een lijst van
kandidaten voor de post van plaatsvervanger in de regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v. Feijens Georgius Lambertus , jaar
1823 (2)
Feijens Georgius Lambertus advocaat te Leeuwarden Hij is Kandidaat voor de vacature van Rechter bij de rechtbank van
eerste aanleg te Sneek door de demissie van Hijlckama van B. A. jaar 1817 (2)
Feijens Georgius Lambertus advocaat te Leeuwarden Hij is Kandidaat voor de vacature van Rechter bij de rechtbank van
eerste aanleg te Sneek door de demissie van Hijlckama van B. A. jaar 1817 (4)
Feijens Georgius Lambertus oud 30 jaar , Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor
de post van Regter in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. i.p.v. de heer Vierssen van Willem Levius die
afstand van deze post heeft gedaan enz, jaar 1823 (4)
Feijens J. komt voor in een document betreffende zijn Tractement dat de Minister zwarigheid maakt tegen zijn ingezonden
declaratie het stuk is ondertekend door Tromp T. S. van de Commissie Administratie over de Gevangenhuizen te
Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Feijens Johannes benoemd voor de Stad Bolsward wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de
Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Feijens L. 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)
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Feijens L. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)
Feijens Lodewijk te Leeuwarden een pretensie op hem wegens niet betaalde rekeningen en in de handen van de
deurwaarder Sybrandy Klaas te Leeuwarden gesteld enz. enz. jaar 1816 (5)
Feijens Lodewijk 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. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Feijens Lodewijk, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, (3) betreft plaatsvervanger in de
regtbank enz, enz,, jaar 1818
Feijens van Mr. Saco wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Opsterland in een document genaamd ter voldoening
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad
Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz. ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)
Feijens van S. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Feijer (Teijer?) 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)
Feijer Gerrit gehuwd met Lageveen Atje, 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)
Feijer Hendrik K. 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)
Feijer J. 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)
Feijer Klaas te Tjallebert betreft een procesverbaal van bekeuring overtreding wet op het patent wegens het in bezit
(gebruik) hebben van een vaartuig zonder patent, wordt ook in genoemd Dam A. G. de eigenaar en den de huurder Ruiter
R. W. jaar 1824 (4)
Feijes (Teijes?) Remt 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)
Feijes Feije Remts Kapitein op het Schip de vrouw Marija 3 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)
Feijes Marten Feijes * 30-09-1798 z.v. Remts Feije en Hoekstra Trijntje Martens 3 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)
Feijes Remt gehuwd met Catharina Maria Kruizinga Zeeman Wonende te Schiermonnikoog jaar 1837
Feijes Remt Feijes Schiermonnikoog Zeeman jaar 1838

Feijes Remt Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 8 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)

Feijes Roelof (Uitlandig) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot
de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Feijes Sape de weduwe---- B Haisma T. (Tjalling) Schout van de gemeente Bergum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Barteles Gertje huisvrouw van Sjoerds Sijtze thans wonende te Kuikhorn onder
Bergum provisioneel gehuisvest is bij de weduwe Feijes Sape en dat eerstgenoemde nog veel goederen bezitten om hen
enige bijstand te kunnen geven enz. jaar 1816 (1)
Feijfer de G. J. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Feijfer de Gerrit Jan staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Feijfer de te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn
en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum (als aan hem wordt geleverd/koper van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Feijfer Gerrit Jan te Dockum, 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)
Feijfer Gerrit Jan te Dockum, 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)
Feijffer de H. te Dokkum, Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den
Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2)
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Feijkema J. D. (Jan Douwes) Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Bakker
G. M. (Geugjen Murray) van de Gemeente Arum bij zijn afwezigheid enz. en Karsten Hendrik fungerend Griffier wordt
voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Feijkema P. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Feijkens Sipke 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)
Feijkens Sipke Annes, Boer te Jorwerd met (31 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)
Feijkes Lolkje---- Poelstra Sijbe Douwes het betreft zijn aanvraag na der derensignement dat hij geboren is 01-08-1802
zoon van Poelstra Douwe en Feijkes Lolkje en verder zijn signalementslijst enz. jaar 1841 (4)
Feijma Dirk, 339 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)
Feijn van Lion aan hem is eervol ontslag verleend op zijn verzoek als Officier van Gezondheid bij het 1e Bataillon Mobiele
Vriesche Brigade enz. jaar 1839 (5)
Feijnens L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Feijt Gerrit, 489 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)
Feijtama P.Tjallingu, Toekenning van een Gouden medaille wegens de inzet voor belangeloze IJver ter bevordering van de
Koepokinentingen over het jaar 1819. Jaar 1823 (2)
Feijtama Tjallingii F, zijn eervol ontslag als Burgemester van Ooststellingwerf jaar 1979 (2)
Feijters Jan Groenewegen te Achtkarspelen Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen
informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Feijts Rienk, 34 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)
Feijtzen J. het betreft zijn declaratie voor geleverde goederen ten behoeve van de gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar
1821 (2)
Feijtzes ….? Van beroep Cipier te Leeuwarden Onderwerp: een declaratie jaar 1823 (1)
Feijtzes J. Cipier te Leeuwarden in het Tuchthuis declaratie wegens het vervoer van gevangene nvan Leeuwarden naar
Vollenhoven en Amsterdam jaar 1824 (3)
Feijtzes J. Cipier van het Tuchthuis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de lijst van declaratien (6 kolommen) rakende de
dienst der gevangenissen in Friesland over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5)
Feijtzes J. Congierge huis van Correctie te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zakendat Hendriks Sake geboren te Bergum laatst gewoond hebbende te veenwouden door het Hof 11-11-1811 is
gecondeemneerd tot eene straf van 5 jaar en op 8 aug. 1815 gratie bekomen enz. jaar 1817 (3)
Feijtzes J. hij is borg voor Wysma H. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van
Baardscheren aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)
Feijtzes J. Hij is Congierge in de gevangenisen te Leeuwarden en verantwoordelijk voor de ontvangene en uitgave van
kledingstukken voor en aan de gevangenen en dan volgen 4 pagina’ s met de voorraden en uitgiftes met bedragen enz. enz.
jaar 1821 (5)
Feijtzes J. hij wordt vermeld op een document en wel: Nota der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en
Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)
Feijtzes J. staat vermeld en tekend als Congierge van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden in een document
Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en
de kosten van begravenissen jaar 1818 (2)
Feijtzes J. te Leeuwarden Onderwerp : Ordonnantie enz. jaar 1823 (1)
Feijtzes J. te Leeuwarden, een ordonnantie ten zijne gunste, jaar 1822 (1)
Feijtzes Jochum Cipier Tuchthuis Leeuwarden, 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)
Feik de weduwevan Jan Hendriks te Workum, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet
verkocht jaar 1814 (2) Dossier (19)
Feike Sipke te Jorwerd 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)
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Feikema Douwe, Koopman te Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening----, Onderwerp; betreft Taxatie
grond met een schematische tekening van zijn grond, wordt ook in genoemd Beyerinck M. Ingenieur, jaar 1841 (5)
Feikema W. te Oosterwolde 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)
Feikema D. 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)
Feikema Douwe, Koopman in Granen te Franeker Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het
jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)
Feikema F. D. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Feikema Fopjen Feikes weduwe van Vries de Haye Jacobs 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)
Feikema J. 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)
Feikema J. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Feikema J. Y. te Arum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Feikema Jan---- 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)
Feikema Jan 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)
Feikema Jan Douwes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Feikema Jan Douwes 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)
Feikema Jan te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (4) Gehele provincie (122)
Feikema Jan 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)
Feikema Jan te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Feikema Jan Y. te Arum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Feikema Klaas de weduwe te Oosterlittens, Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Feikema P. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Feikema P. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Feikema P. te Dronrijp, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Feikema P. W.te Herbaijum------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de
Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en
gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)
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Feikema Petrus te Deinum 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)
Feikema Rinze Willems te Dronrijp; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet
3)
Feikema T.te Marssum 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)
Feikema W., Geneesheer en Verlosk. 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)
Feikens A. hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de
Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)
Feikens Albertus tot Kapitein voor de 2e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President
Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (2)
Feikens H. S. Arbeider 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)
Feikens Sipke A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Feikens Sipke 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)
Feikes Albert Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Feikes Douwe 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)
Feikes Jelle te Hindloopen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde stad 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)
Feikes Klaas moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Idsegahuizum) voor
het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815
enz. enz. jaar 1815 (5)
Feikes P. te Dronrijp, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Feikes Sytse Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Feikes Tade bierbrouwer te Dockum, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de
Johannes Jelles te Murmerwoude jaar 1812 (3)
Feikes Ulbe moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
Feikesma Rinze Willems te Dronrijp Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3)
Feiling? T. voor geleverd papier zijn Rekening wordt betaald wegens gedane reparatien aan Bruggen, Wallen en
Loopplanken enz. en staat vermeld op: Keuchenius G. een rekening van hem als Secretaris Liquidateur van het voormalig
district Hemelumer Oldephart & Noordwolde wat betreft de Ontvangsten en Uitgaven enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (25)
Feima Mient Feijes thans woonachtig op het Vliet onder Leeuwarden oud 51 jaar , (was) ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij zig thans in zeer armodige omstandigheden bevindt met vrouw en een kind dat nog tot
zijne laste is omdat hij in de loop der tijd van zijne bedieningen berooft is geweest zoals op 1 mei 1798 aangesteld als
Collecteur van het gemaal enz. dat bij het invoeren van hret Fransch Stelzel enz. jaar 1814 (3)
Feima ….?, Loodgieter van beroep ontvangt betaling wegens geleverde materialen 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)
Feima Ale G., Schipper te Oosterwierum met (30 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)
Feima G. J. ,voor door Armen bewoond wordende kamers in 1813 , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document
Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813
Jaar 1814 (4)
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Feima Jan Gerbens---- Elsinga Luitjen-Luitsen Gerrits en Feima Jan Gerbens geadmitteerde Schippers varende als beurt van
Ternaard op Leeuwarden en Dokkum v.v. geven met de meeste eerbied te kennen dat Koopman Tjeerd Rienks van beroep
Koopman te Trenaard wonende zich niet heeft ontzien om op de 20e juni 1814 met de Paarden-Snik van Ternaard naar
Dokkum te laten vervoeren 1500 bundels vlas en dat zij vinden dat enz. jaar 1814 (4)
Feima Mient, 248 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)
Feinema W. F.---- Buth Abraham Andries, Handwerksman wonende te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen in een
document ondertekend door zijn zaakgelastigde Feinema W. F. dat hij zich op den 1e juni 1812 als Kustkanonnier
geëngageerd heeft voor de Gemeente Oldebrkoop, Noorwolde en Wolvega en verzoekt nu om zijn tegoed van 108 guldens
enz. jaar 1815 (2)
Feit G. Bewaarder der 2e Klas in het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering te Leeuwarden een request om een
jaarlijks Pensioen of Gratificatie enz. jaar 1841 (3)
Feit G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie (
dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Feit Gerrit bewaarder huis van bewaing is eervol ontslagen , en ontvangt een jaarlijks pensioen van enz. enz. jaar 1841 (2)
Feit Janna G., 319 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)
Feit Janna G., 33 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)
Feit Jozeph, 82 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)
Feit P. A. te Leeuwarden betreft arrest van zijn goederen maar de Ontvanger der directe belastingen Roorda E. schrijft en
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij dezelve niet mag verkopen en verzoekt dan enz. jaar 1815
(1)
Feitema Klaas Minnes te Marssum 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)
Feitema Klaas Minnes,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Feitema Pieter 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)
Feites Douwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Cannegieter 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)
Feites Frederik, 590 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)
Feith H. O. (Mr.) Ouderling te Groningen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen 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)
Feith H. O. (Mr.) te Groningen 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)
Feith H. O. (Mr.) te Groningen, 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)
Feith H. O. te Groningen, 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
Feith H. O. te Groningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en
van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde
plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
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Feith H. O. te Groningen, 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)
Feith J. G. wonende Letter J. no. 333 er is beslag gelegd op de goederen jaar 1817 (1)
Feith Janna ----- Wolter Willems, de uit Amsterdam gebrachte zeer zieke hier voor genoemde gevangene door de doktoren
heen gezonden met de mededeling dat aan hem toch niets te doen was. En hij daarop 3 tot 4 weken heeft doorgebracht
boven op de winkel enz. en op dringend verzoek van de Congierge Op de ziekenzaal is opgenomen maar 2 dagen daarna is
overleden verder in dit document Feith Janna gevangene in de vrouwengevangenis met een ongemak aan haar been, enz,
verder in het kort; de heer Collart neemt haar bij de arm en geeft haar enige slagen in het gezicht en schopt haar tot
afgrijzen van de getuigen Geest van der Wopke Portier van beroep, Draaijer Minke, Ziekenoppaster, Vink Froukje
Ziekenoppaster jaar 1824 (7)
Feith Mr.R. ----Rogge….? Opzichter hij krijgt een vergunning om met de sleepboot “Nord” twee baggerschuiten afkomsig
uit Bremen te vervoeren over het kanaal Stroobos Lemmer enz. enz. met vemelding van de maten der boten verder wordt
vermeld de heer Feith Mr.R. Duitsch Consul te Groningen ook een telegram aanwezig enz. enz. jaar 1897 dossier (8)
Feith R. Mr.Voorzitter Een Krantenartikerl Onderwerp is de vereniging ter bevordering ter verbetering van de haven te
Delfzijl als van de waterwegen enz. enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een
nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1903 (6)
Feits ….? (de heer) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer
Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te
Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met
informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier
met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Feits J. 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)
Feits J. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Feits J. L. 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)
Feits Jacob L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Feits Jacobus Jzn. Winkelier te Bolsward Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar
1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (17)
Feits Jacobus, 12 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)
Feits Joseph, 52 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)
Feits L. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn
samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Feits L.---- Feenstra T. (Thijs ) de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde wegens zwakheid
van gezigt verzogt heeft te mogen worden vrijgesteld van de Land Militie enz. maar indesselfs plaats voor te stellen Pieters
G. 1e Lt., de 2e Ltn. Feits L., Waller O. P. 2e Luitenant en Bruinsma Eduard mede tot 2e Luitenant in plaatse van de al
eerde benoemde 2e Luitenant Bloembergen P. die wij op grond van enz. jaar 1814 (2)
Feits L. 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)
Feits L.---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp: de President Burgemeester van Leeuwarden
informeert de Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. als Kapitein bij
het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben te verplaatsen enz. en mede de 1e
Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de
Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1)
Feits L.---- Tuimelaar S. en Feits L. woonachtig te Heerenveen geven bij request te kennen dat een aantal inwoners enz.
beminnaars van Muziek wel genegen zijn om bij de daar al opgerichte Landstorm enz. onder directie van Bree van F.
Orcestmeester enz. jaar 1814 (1)
Feits Lambertus , hij is benoemd tot bijschatter teneinde de nodige taxaties in de gemeente enz. enz. i.p.v. Hiddinga
Harmanus Eliaszoon die hiervoor heeft bedankt in een door hem geschreven brief met zijn handtekening enz, jaar 1823 (3)
Feits Lambertus---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Taconis Hendrik en Feits Lambertus voor de vacature voor te stellen in plaats
van Brouwer Jetze Gerbens en Pommerol IJzaak enz. jaar 1815 (1)
Feits Lambertus hij wordt genoemd in een document van de commissie der benoeming van Schatters en Bijschatters . Jaar
1823 (2)
Feits Lambertus, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele omslag enz.
enz. jaar 1814 (12)
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Feits Levinus Jacob, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke
Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden.
enz. jaar 1815 (3)
Feits Regnerus, 522 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)
Feits te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland 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)
Feitsema Jan Minnes te Deinum 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)
Feitsm Marten Jans , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Feitsma . Sijbrandaburen Veldwachter te Rauwerderhem jaar 1918 (2)

Feitsma ….? Generaal Ontvanger 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)
Feitsma ….? De ontvanger te Leeuwarden , hij komt voor op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen
Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
103
Feitsma ….? Kosten Landmilitie, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf gedaan op de post van onvoorziene
22-01-1815
uitgaven over 1814 op de begrooting van den Gemeente Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)
548
Feitsma Abraham , komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
04-05-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
900-2
Feitsma Age R., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
04-09-1815
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
894-5
Feitsma Andries J. Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz.
09-09-1841
enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
126-9
Feitsma Bode bij de Schout te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe
16-01-1815
Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar
1815 (5) (dossier 15)
502-495-16
Feitsma Durk Jans hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het
21-05-1841
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
377/28, 19
Feitsma Durk Jans wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
19-04-1841
Kollumerland en Nieuwkruisland omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f.
200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te
worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
377/28, 2
Feitsma Durk Joues wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
19-04-1841
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van
Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
958/2 211
Feitsma E. J. te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
Bladzijde 1>> reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
17-09-1839
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
A-5
Feitsma Eeuwe Jans---- Hiemstra Folkert Gerbens van beroep Landbouwer te Dantumawoude hij is de hoogs biedende voor
13-12-1852
het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Feitsma eeuwe Jans
en Valks Eelkje Johannes weduwe van Ritsma Klaas, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van
de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het
kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder
de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
195-5
Feitsma Enne Jans , Bakker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
20-02-1817
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)
935
Feitsma F. C. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op, wegens een klacht
27-09-1823
van Groenewoud J. (Johannes) te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz. Jaar
1823 (4)
1193-7
Feitsma F. De erven te Harlingen , hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict
29-11-1814
Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
24
Feitsma H. A. te Lemmer Wagendienst van Lemmer naar Heerenveen ,Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de
22-03-1877
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar
1877 ((5) incl. spoorgids (63)
958/2 211
Feitsma H. J. te Deinum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 3>> verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
17-09-1839
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
729/5, 290
Feitsma H. M. te Jorwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 6-v Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
17-07-1839
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Feitsma Hilbrand Klazes Veldwachter te Deinum, jaar 1824 (9)
Feitsma Hill. Kl. Schatter van het Slagtvee en Jouwsma B. J. Deurwaarder de Belastingen beide hebben de vereiste
ambtseed afgelegd enz. jaar 1825 (1)
Feitsma 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)
Feitsma J. A.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)
Feitsma J. H. te Leeuwarden 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)
Feitsma J. HuizumBenoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel jaar 1919 (4)

Feitsma J. J. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Feitsma J. K. Ontvanger Generaal te Leeuwarden hij komt voor op de Rekening van Uitgaven van verschuldigde
Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier
(88)
491-6, 7
Feitsma J. K. Ontvanger Generaal te Leeuwarden betreft betaling ten behoeve van het Vleeschfonds. staat vermeld op de
11-04-1817
Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve
is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6) dossier (17)
896-19 en 20 Feitsma J. K. te Leewarden Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige
02-09-1815
district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks
Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4
September 1813) jaar 1815 (5) (24)
19
Feitsma J. M. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm
08-12-1814
behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz.
maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen
soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)
958/2 211
Feitsma J. M. te Deinum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 3>> verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
17-09-1839
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
729/5, 290
Feitsma J. M.te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 2-v Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
17-07-1839
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
1674
Feitsma J. P. voorzitter van de Coop. Electr. Verlichting te Ee en Engwierum c.a. verzoekt in een handgeschreven brief met
16-09-1915
zijn handtekening vergunning voor het plaatsen van palen voor electrische geleidingen op Rijksgrond ook aanwezig een
kaart van het geheel en een verslag van de vereniging over 1912-1913, Jaar 1915 (24)
17-03-1825
Feitsma J. R. te Deinum te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer
20-D blz. 15
Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te
Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met
informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier
met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
980/8
Feitsma Jacob Ruurds---- Wagenaar Halbe Sierds van beroep Veearts 2e Klasse onderrigT dat hij verzocht was een paard
24-09-1839
van Feitsma Jacob Ruurds onder Deinum wonende te onderzoeken en dat gebleken isdat het paard was lijdende aan
besmette kwaden Droes enz. jaar 1839 (4)
929/28
Feitsma Jan---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en
20-09-1841
Wierum met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en
door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)
194-5
Feitsma Jan Jans Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
20-02-1817
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)
195-8
Feitsma Jan Jans, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen
20-02-1817
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)
583- 174
Feitsma Jan Jans, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
320-14, 2, 4
Feitsma Jan Johannes gem. Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien
02-04-1841
voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (7)
729/5, 290
Feitsma Jelle A. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Bladzijde 8-v Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
17-07-1839
enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Feitsma Jelle, 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)
Feitsma Jouke Keimpes wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Feitsma K. H. te Deinum 19 zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Feitsma K.M. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op, wegens een klacht
van Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813
enz. Jaar 1823 (4)
Feitsma Klaas Minnes te Deinum is aangesteld als Zetter in de gemeente Marssum i.p.v. de overleden Atsema Rinnert
Jacobs jaar 1818 (1)
Feitsma Klaas Minnes te Marssum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Feitsma Klaas Minnes wonende te Deinum laat via zijn Advocaat Notaris, Plaats van der Jan Daniel weten dat hij is
aangesteld tot Lid van den Landstorm te Deinum maar dat hij al eerder de eer heeft gehad om te dienen als Capitein ene
Compagnie Jagers en hij deze keer wil ontslagen worden enz. jaar 1815 (1)
Feitsma Kornelis Petrus 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)
Feitsma L. R. ----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)
Feitsma L.Wommels Schip de Hennaarderadeel
Feitsma L.Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Feitsma Leendert Wommels Schip de Hennaarderadeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Feitsma Liewe Jans, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en
drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier
(9)
Feitsma M. M. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Feitsma M. R. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der
Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid
zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Feitsma M.M.---- Tjepkema J. M. de erven van hem verkopen land te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz.
aan Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga H. W., Tjerks Antje, Feitsma M.M., Bijlzmer J.S., Dijkstra J. L.,
Mebius P. J., Jaar 1824 (9)
Feitsma Marten Jans te Kollum 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)
Feitsma Marten Jans te Kollum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Feitsma Marten, 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)
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Feitsma Minne Martens is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz.
enz. ---- Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼ pondematen land dit wordt verkocht, en jaar 1823 (6)
Feitsma Roelof, 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)
Feitsma S. J. te Birdaard 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)
Feitsma Sybren Jans te Birdaard 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)
Feitsma T. Teitsma T.?) en Stoeltje 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 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Feitsma Tjitske Klazes gehuwd met Veer van der Sierd Ubeles, 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)
Feitsma Ype Minnes hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm
behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz.
maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen
soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)
Feittema Ruurd 179 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)
Feitz J. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Feitz J. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Feitz L. J. te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim aangifte van een Paard jaar
1824 (3)
Feitz L. 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)
Feitz Lovinus Jacob
Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
Feitzes Dimmer, 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)
Feitzes J. Cipier in het Tuchthuis voor reparatieen van meubilair in de gevangenis F. 24.89½ enz. jaar 1825 (4)
Feitzes Jochum er is bij hem nauwkeurig onderzoek gedaan bij hem naar de geboorteplaats van de bedelaars Kolonist Jong
de Maria maar dat er niets meer van hem is vernomen dan dat zij als kind van Groningen was vervoerd naar de grootouders
daar ongeveer 17 jaar gebleven was en opgevoed en daarna weggegaan en naderhand verkeerde zij te Amsterdam, haar
grootvader was Feitzes Jochum die voor ca. 14 jaren te Oosterend zoude overleden zijn en ook benaderd in Hoorn is Vries
de Jannetje weduwe van Weslofwerp Jan, maar Jong de Maria blijft in haar verlaring volharden dat zij te Harlingen is
geboren en haar moeder daar was aangekomen vanuit Maastricht en terwijlo haar moeder Vries de Jannetje is weduwe van
Werf Jan Detle nog te Hoorn woonachtig is enz. een uitgebreid dossier jaar 1840 (10)
Feitzes Jochum---- Feitzes Jochum er is bij hem nauwkeurig onderzoek gedaan bij hem naar de geboorteplaats van de
bedelaars Kolonist Jong de Maria maar dat er niets meer van hem is vernomen dan dat zij als kind van Groningen was
vervoerd naar de grootouders daar ongeveer 17 jaar gebleven was en opgevoed en daarna weggegaan en naderhand
verkeerde zij te Amsterdam, haar grootvader was Feitzes Jochum die voor ca. 14 jaren te Oosterend zoude overleden zijn en
ook benaderd in Hoorn is Vries de Jannetje weduwe van Weslofwerp Jan, maar Jong de Maria blijft in haar verlaring
volharden dat zij te Harlingen is geboren en haar moeder daar was aangekomen vanuit Maastricht en terwijlo haar moeder
Vries de Jannetje is weduwe van Werf Jan Detle nog te Hoorn woonachtig is enz. een uitgebreid dossier jaar 1840 (10)
Feitzes Jochum gepensioneerd Sergeant Majoor 45 jaar en thans onderwijzer wonende bij de Kerkstraatsbrug te Franeker --- Spoelstra Riek en Feitzes Jochum van de 71 sollicitaties zijn zij overgebleven voor de post van Congierge in het Tuchthuis
van Leeuwarden enz. ook aanwezig van Feitzes Jochum een soort diploma (acte van Algemeene Toelating tot
Huisonderwijzer) jaar 1814 (5)
Feitzes Jochum, oud 53 jaar voormalig Sergeant Majoor in Militairen Dienst, Congierge in het Tuchthuis, komt voor in
een document met 7 kolommen met veel info, van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te
Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6)
Feitzma J. K. Ontvanger Generaal , kennisgeving van zijn overl. enz. enz. jaar 1817 (1)
Fekes Anne hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz.
(een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Fekke Fekke Jr. , 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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Fekkens A. , Een voorlopige verevening van de Algemene Rekenkamer voor herstelling van den buiten havendam te
Makkum groot fl. 221.= enz. enz. jaar 1822 (2)
Fekkens---- Staal P. (van Dordrecht) nu te Echtenerbrug Gezagvoerder van een Rijnaak genaamd “Maatje” verzoekt in een
handgeschreven en door hem ondertekende brief om een vergunning om zijn nieuw gebouwde schip te mogen slepen naar
de lemmer over de Volegabrug langs de Lemmer Brekken naar Lemmer en door de oude sluis te varen en naar Harlingen
alwaar hij een lading Beetwortels kan laden voor de scheepsbevrachter Fekkens en deze Beetwortels te brengen naar
Swantenberg Holland Zuide dit verzoek is afgewezen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekende brief door Bos J.
J. Scheepsbouwer te Echtenerbrug die bovenstaande opnieuw verzoekt enz. en verdere correspondentie betreffende deze
aanvraag enz. jaar 1909 (11)
Fekkes Anne , Hij wordt vermeld in een document waarover gesproken wordt van uitbetaling wegens het onderhoud van
de Koudumer Slaperdijk met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)
Fekkes Anne fl. 498.= voor de werkzaamheden aan de haven te Makkum , hij ontvangt betaling door de algemene
rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Fekkes Anne komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar
1825 (3)
Fekkes Anne staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Fekkes Anne te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie
op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect
enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en
hoeveel enz. (16) dossier (23)
Fekkes Anne te Hindelopen ondertekend een verklaring dat de hoop Wrak en Keisel met de Oude Kleine Sluisdeuren van
de afbreuk der Sluis in de jare 1810 publiek is verkocht en tezamen heeft opgebracht 216 caroliguldens, ook ondertekend
Tjebbes Klaas het document enz. jaar 1815 (6)
Fekkes Anne te Hindelopen verklaard in een handgeschreven en ondertekende brief dat Hoop Wrak en Keisel Met de
Oude Kleine Sluis van Hindelopen in het jaar 1810 is verkogt voor een somma van 216 caroli gulden en dat………..enz.
jaar 1815 (2)
Fekkes Anne voor den 1e termijn wegens het onderhoud van de Koudumer Slaperdijk enz. met vermelding van bedragen
wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8)
Fekkes Anne------ Witteveen Jouwerd Frederik te Lemmer wonende aanneemer van reparatieen aan de haven enz. enz.
voor een somma van fl. 940 zijn borgen zijn Siedjes Gerben J. en Fekkes Anne te Hindelopen jaar 1817 (3)
Fekkes Anne, fl. 512.50 voor de werkzaamheden aan de havenwerken te Makkum, hij ontvangt betaling door de algemene
rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Fekkes Anne, onderwerp reparatie aan de havenwerken te Makkum jaar 1817 (1)
Fekkes Anne-----Witteveen Jouwert Fredrik te Lemmer, hij neemt aan de herstellinging paalwerk te Tacozijl voor fl. 920
zijn borgen zijn Fekkes Anne te Hindelopen en Minses Jan Minses aan de Lemmer jaar 1817 (4)
Fekkes Catharina, 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)
Fekkes Fekke te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Hindelopen enz. enz. jaar 1822 (3)
Fekkes Fekke (Oude) 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)
Fekkes Fekke 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)
Fekkes Fekke de Jonge hij ondertekend volgende document>> te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale
Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het
Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document
staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Fekkes Fekke de oude te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Fekkes Fekke Jr. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Fekkes Fekke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Fekkes Fekke te Hindelopen Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Fekkes Fekke, 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)
Fekkes Fokkes Junior 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)
Fekkes Gerben te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
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heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Fekkes Ofke---- Hove ten Helena de Adjunct Schout Hoogterp Harke H. van Almenum ondertekend een document waarin
vermeld wordt de Alimentatie en onderhoud van haar door de Stad Franeker moet worden betaald enz. en dat zeer teregt is
dat de kinderen van Hove ten Karel niet door de Armenvoogdij van Midlum is aangenomen ondertekend door Eeuwes Job
en Fekkes Ofke jaar 1814 (3)
Fekkes, 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)
Felde van der Johannes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Staf Officieren voor de het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815
(2) Dossier (15)
Feldens van J. voor Kaarsen en Olie----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide
genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende Bureau Onkosten en
Tractementen.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Feldhoff Wilhelmina vrouw van Smit Johannes, 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)
Feldhoff Wilhelmina vrouw van Smit Johannes, 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)
Feldstra Egge Fekkes, Zetmeyer, Huis 119, 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)
Feling Klaas ---- 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)
Felix Agatha, 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)
Felix Martin Jacques Henri (Lucas?) , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Felix Martin Jacques Henri, 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)
Fellema Jan 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)
Felleman Levij Nathan 448 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)
Felleman Levy 72 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)
Feller J. Ds., 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)
Fellers Sijken---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Schoenmaker Johannes die als plaatsvervanger zal optreden voor Fellers
Sijken thans is gedetineerd in het huis van correctie enz. jaar 1817 (1)
Fellinga de weduwe te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha
van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Fellinga Dirk Feijen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden
van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen
1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
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Fellinga Dirk Feijen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Fellinga F. J. Leeuwarden Rijksroeier staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land
het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Fellinga G., hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Fellinga Gabinus staat vermeld in een document dat hij op de 15e december 1835 in de Ziekenzaal te ’s Gravenhage
overleden enz. jaar 1840 (1)
Fellinga Gerrijt Feije 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)
Fellinga Gerrit , Kastelein te Balk, 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
Fellinga Gerrit B., 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)
Fellinga Gerrit 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)
Fellinga Jacob, 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)
Fellinga R. de weduwe te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Fellinga R. de weduwe te Huizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met
de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Fellinga Reinder, 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)
Fellinga Siebren?, 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)
Fellinga Sierk 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)
Fellinga Sjaak Zechens? 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)

Fellinga Sjerk S. * Franeker 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)
Fellinga Sjoek Sackijnes 26 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)
Fellinga T. J. te Harlingen van beroep Rijksroeijer ,bij controle is gebleken dat hij als zodanig gepatenteerd is geworden
maar zijn ambtgenoot Bolman Y. W. te Leeuwarden schijnt beschouwd te zijn geworden als patentplichtige tewezen enz.
jaar 1837 (4)
Fellinga Wiebren Ruurds---- Goverts Sjieuwke zij ondertekend haar request dat haar man Fellinga Wiebren Ruurds, in de
maand november 1813 van het Oorlogsschip Evers is terug gekomen na omtrent 2 jaren enz. enz. dat zij in zeer armoedige
omstandigheden verkerende doodat haar man gedurende zijn dienst niets aan hen heeft kunnen geven enz. enz. en dat hij nu
weer bij de Koopvaardijschipper Kooystra Jacob Bode enz. enz. jaar 1814 (2)
Fellinga Wiebren Ruurds, een extract van 24-07-1812 uit het trouw register van de Gereformeerde gemeente van Dockum
dat Wiebren Ruurds getrouwd is 2 februari 1806 wonende te Stavoren met Goverds Sjieuwke te Dockum enz. jaar 1814 (1)
Fellinga, L. R. J., Examen gedaan voor onderwijzer te Veenwouden (3) jaar 1817
Fellingja Gerrit staat vermeld in een lijst van Pretentien over 1813 waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft
van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)
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Felon Reinier te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Fels Johannes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
Fels W. S. (ook wel Velds Wijnand) Onderwijzer te Idaard komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie
van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (3) dossier (11)
Fels W. S.---- Velds Wijnand van beroep Onderwijzer, hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland
zijn naam is Velds Wijnand en niet zoals op de betaalstaat Fels W. S. enz jaar 1825 (6)
Fels Winand Stevens te Idaard, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris
en wanneer in dienst gekomen jaar 1815 (3)
Felsemeijer Anna Geertruida---- Harmens Anna Maria Alida (†24-04-1837) in leven Huisvrouw van Felsemeijer
Gerhardus Koopman te Harlingen nalatend tot haar enige erfgename hare dochter Felsemeijer Anna Geertruida gehuwd met
Rolving Hendrik Koopman te Amsterdam enz. zij ontvangt haar toekomend erfdeel van hare moeder van f. 9000.—enz.
jaar 1840 (3)
Felsemeyer Gerhardus---- Harmens Anna Maria Alida (†24-04-1837) in leven Huisvrouw van Felsemeijer Gerhardus
Koopman te Harlingen nalatend tot haar enige erfgename hare dochter Felsemeijer Anna Geertruida gehuwd met Rolving
Hendrik Koopman te Amsterdam enz. zij ontvangt haar toekomend erfdeel van hare moeder van f. 9000.—enz. jaar 1840
(3)
Felsemeyer Gerhardus staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen
die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal
deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Felsen Feike, Hij staat op de lijst met namen, en tekend (als Velsen) mede een document getekend door Burgers en
Ingezetenen van de Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun
Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)
Felsen van Dirk, 133 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)
Felten(s) wegens een jaar Kamershuur ten dienste van Oenes Attje, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en
Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad
enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16
Felting Isaac Lieutenant Colonel voor het 15e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat hij onder zijn orders gesteld batt. in de Wapenhandel te oefenen enz. jaar 1815 (1)
Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, ---- Fontein R., Banga J. (Jelle) de President Burgemeestervan Franeker
is ten hoogste verwonderd over het ontslag van eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid enz. enz. heeft hij besloten de
navolgende personen in rang te bevorderen, Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, Mulder Jan thans Adjudant
tot Majoor, Pook Joh. thans Lt. Kwartiermeester tot Adjudant, Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, Wijtema
Lam. Thans 1e Luitenant tot Kapitein, Vries de S. thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant en Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant
enz. jaar 1814 (1)
Feltrop ….? Van beroep Wagtmeester, er staat nog een rekening open bij de Kastelein van Dockum die verscheidene malen
klagtig is geweest enz. waar hij zijn Werfhuis heeft gehad en hij tot heden toe in gebreke is gebleven deze te betalen enz.
de rekening is gestuurd naar de heer Gorkum van ….? 1e Luit. Distr. Directeur om deze van zijn tractement in te houden
enz. maar dat hij reeds enige tijd ontslagen is enz. jaar 1814 (1)
Feltrop A. Wachtmeester het blijkt dat hij nog een schuld heeft van f. 21.6.4 nz. Enz. jaar 1814 (1)
Feltrop A. Wachtmeester, de burgemeester van Dockum heeft nog een rekening van Kreeft Klaas te Dockum ten laste van
hem omdat hij ter werving gestationeerd aldaar is geweest en dat hij enz. jaar 1814 (1)
Felts van der J. te Katwijk aan den Rijn, 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)
Feltz van der J. (Jhr.) Katwijk aan Rijn 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)
Feltz van der J. Predikant te Katwijk aan den Rhijn 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)
Feltz van der J. te Katw. aan den Rijn, 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)
Feltz van der J. te Katwijk aan den Rijn 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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Feltz van der J. te Katwijk aan den Rijn, 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)
Feltz van der J. te Katwijk aan den Rijn, 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
Feltz van der Jr. J. te Katwijk aan den Rijn 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)
Feltz van der Richard Antoon in leven ontvanger der Convoyen en Licenten en als militair gediend in 1774 en op 20 april
dezes jaar aangesteld als Vaandrig bij het 2e bataillon van het Regiment van de generaal Lewe, aangesteld als Kapitein bij
het 2e bataillon van het Regiment van de generaal Lewe en den 25 Juli 1777 den dienst verlaten en overleden in 1781
wordt ook genoemd zijn Schoonvader Eckringa Hermanus, de weduwe Eckringa verzoekt in een handgeschreven brief
met haar handtekening om met een jaarlijks pensioen begunstigd te worden enz. jaar 1820 (4)
Felz van der R. A. de weduwe Onderwerp: een request voor een pensioen jaar 1820 (1)
Felzer James Engeland Kapitein op het Brikschip M.J.K. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz. , jaar 1822
Felzer James Engeland Kapitein op het Brikschip M.J.K. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz. , jaar 1822
Felzer James Engeland Kapitein op het Brikschip M.J.K. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz. , jaar 1822
Felzer James Engeland Kapitein op het Brikschip M.J.K. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz. , jaar 1822
Felzer James Engeland Kapitein op het Brikschip M.J.K. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Felzing Reindert Tietes te Bozum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Femeler?? H. en Zonen te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende
de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Femma Tjibbe Geerts, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Femmer Jan Antonij Geb. 25-3-1806 Amsterdam. Hussaar bij
het regiment Hussaren nr. 7 van het Indisch Leger“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den 10den Mei 1837,
geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den 19den Julij daaraanvolgende,
ter zake van diefstal veroordeeld tot drie jaten kruiwagenstraf, met vervallenverklaring van den militairen stand”.
Fempe (Tempe?) Gauke Sikkes---- Everts Arend en Kingma Robijn Jans door de schutters in plaats van voornoemde 2 met
meerderheid van stemmen benoemd zijn Fempe (Tempe?) Gauke Sikkes tot 1e Luitenant en Lohman Christiaan F. Tot
eerste 2e Luitenant bij de stedelijke schutterij en dat enz. enz. jaar 1814 (1)

Fendam Tjomme Pieters ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente
Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a. Omschrijving van het gepachte met naam en
groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg, rendement en een kolom met interessante
aanmerkingen jaar 1821 (3)
Fenega ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Egbert en Nicolaas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891(2)
Fenema Arend Wijtzes hij staat op een document als achterblijvende verlofganger van de Militie ontstaan door een
misvatting bij het bestuur enz. jaar 1825 (5)
Fenema Arensd Wijtzes behorende tot de reserve van de 8ste afd. Inft. Hij is al voorzien van een verlofpas volgens zijn
zeggen enz. jaar 1825 (2)
Fenema Baltus 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)
Fenema Baltus 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
Fenema Douwe Jans 9 is zijn volgnummer en Dragten zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Fenema Fredrik Geerts 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)
Fenema Gerbrand , 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
Fenema Joost 09-09-1832 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)
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Fenema Meinders de weduwe hij tekent als Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als
crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Fenema Roelof Nolkes Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Fenenga ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Egberts 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)
Fenenga Bauke Melles, 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)
Fenenga G. G., ----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)
Fenenga Gerrit Gerrits, 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)
Fenenga Gerrit Gerrits, 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Fenenga Gerrit Gerrits, 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Fenenga Gerrit Gerrits, 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Fenenga Gerrit Gerrits, 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Fenenga Gerrit Gerrits, 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Fenenga J. M. , 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)
Fenenga Jacob Melles, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Fenenga Jacob Melles, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Fenenga Jacob Melles, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Fenenga 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 1883 (2)
Fenenga Jan Melles naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en
komt voor in het register van de vrleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Fenenga Jan Melles, Oostzee, , 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)
Fenenga Jan Melles, 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)
Fenenga Jan Melles, 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)
Fenenga Jan naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
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Fenenga Jelle Melles, 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)
Fenenga Karel---- Hofman Wigger Jeppes en Fenenga Karel voerlieden te Schiermonnikoog hebben aldaar op het strand
van gevonden 35 Noorse Balken allen enz. enz. jaar 1825 (2)
Fenenga Karel---- Hofman Wigger Jeppes en Fenenga Karel voerlieden te Schiermonnikoog hebben aldaar op het strand
van gevonden 35 Noorse Balken allen enz. enz. jaar 1825 (2)
Fenenga Melle Jans, 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)
Fenenga Melle Jans, 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)
Fenenga Melle Jans, 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)
Fenenga Melle Jans, 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)
Fenenga Melle Jans, 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)
Fenenga Melle, 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)
Fenenga P. H. ter orde van de Grietman van Schiermonnikoog ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
Fenenga R. H. Secretaris van Schiermonnikoog ondertekend ter Ordonnantie>> Stachouwer J. (Johan) Grietman van
Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militiedat hij niets
onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de Burgemeester v Boetzelaer van P. A. an
Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam bevind verder een ondertekende brief van de
Commissaris van Politie Aardenburg van te Amsterdam dat hij onderzoek heeft gedaan naar Damstra Jan Jacobs en aan
den Capitein P. Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)
Fenenga R. M strandvonder op het eiland Schiermonnikoog betreft een aangespoelde lading en dat aan degezegde missive
is voldaan enz. jaar 1819 (2)
Fenenga R. M. ---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den
Logementhouder Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de
driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen
ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een
notarieele akte van Notaris Trip Herman te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit
stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris),
Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)
Fenenga R. M. (Ruurd M.)---- Slagter Jan Scheltes staat vermeld in een Document ondertekend door de Strandvonder
Fenenga R. M. (Ruurd M.) van de gemeente Schiermonnikoog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat voornoemde heeft aangebracht eenigzins door het zeewater beschadigde Wrakout enRum enz. jaar 1824 (5)
Fenenga R. M. (Ruurd M.) Strandvonder te Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van V jaar 1815
(3)riesland betreffende dat hij benoemd en aangesteld is door de eigenaar van het eiland enz. jaar 1815 ()
Fenenga R. M. , Strandvonder van Schiermonnikoog, ondertekend een document betreffende aangebragte goederen uit een
verbrijzeld schip op de gronden tusschen het eiland Schiermonnikoog en Rottum enz. jaar 1818 (1)
Fenenga R. M.---- Alma ….? Betreft de rekening van de verkoop van Corenten en Sumak dit document is getekend door de
Strandvonder van Schiermonnikoog Fenenga R. M. jaar 1819
Fenenga R. M.---- Bruinstrop Poul, Kapitein op het op 14 mei j.l. te Schiermonnikoog gestrande Vleuitschip, alschoon de
eigenaren van de lading wonende te Amsterdam het geborgene enz. is de Strandvonder Fenenga R. M. aldaar verzocht alles
te verkopen enz. jaar 1821 (1)
Fenenga R. M.---- Jong de Sievert Cornelis hij brengt aan bij de Strandvonder van Schiermonnikoog Fenenga R. M.
stukken zeil en touwwerk van het op de Odeplaat zittende wrakschip ten noordwesten van Brakzand verder een lijst van de
geborgen goederen ondertekend door de strandvonder enz. jaar 1822 (2)
Fenenga R. M. ----Oltmans J. T. wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen
Gedistineerd naar Amsterdam geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., ook aanwezig een document met de inventaris van het
schip getekend door de strandvonder van Schiermonnikoog Fenenga R. M. Jaar 1820 (3)
Fenenga R. M. ondertekend ter Ordonnantie>> Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de loteling Damstra Jan Jacobs heeft alle
mogelijke opsporingen enz. maar zijn moeder antwoorde dat zij in persoon te Leeuwarden bij den Heer Schultze ….? is
geweest om enige dagen plaatsvervanger voor haar zoon i.v.m. een prolongatie te bekomen enz. jaar 1817 (2)
Fenenga R. M. ondertekend ter Ordonnantie>> Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Damstra Jan J. het betreft dat ik de moeder heb
voorgesteld een ander in desselfs plaats te stellen enz. jaar 1817 (1)
Fenenga R. M.---- Orre Remt Teunis * 08-10-1798 z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 1 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)
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Fenenga R. M.---- Prahm Jacob wonende te Landskrona Kapitein op het Barkschip de Hofnung komende van Stockholm
gedestineerd naar Londen en gestrand op Schiermonnikoog het betreft een lijst met geborgen goederen en door de
strandvonder Fenenga R. M. ondertekende brief , jaar 1819 (4)
Fenenga R. M.---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands Krona van het
gezonken schip de Hoffnung een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de geborgen
goederen van genoemd schip volgens procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de secretaris
Fenenga R. H. die een brief schrijft en ondertekend tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, ook
genoemd Akkermans Marten Symons Executeur en Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en alhier als
getuige enz. Jaar 1820 (8)
Fenenga R. M.---- Schiermonnikoog----een ondertekende brief door Stachouwer J. en Fenenga R. M. jaar 1817 (1)
Fenenga R. M. Strandvonder te Schiermonnikoog, betreft een ondertekende verklaring van hem en van Stachouwer J. dat
voornoemde wegens het slechte weer omdat de boten niet kunnen uitvaren gene stukken enz. jaar 1817 (3)
Fenenga R. M. strandvonder van Schiermonnikoog ondertekend een document betreffende verkochte strandgoederen en dat
Rodenhuis ….? te Harlingen enz. jaar jaar 1819 (1)
Fenenga R. M.---- Taaij Sijmon F. Veendam Schipper op het vergane schip en geborgen schip te Schiermonnikoog de
Alberdina betreft de inventaris opgemaakt door Fenenga R. M. de strandvonder aldaar en door hem ondertekend, Jaar 1820
(1)
Fenenga R. M.---- Taaij Simon F. hij is schipper van de op het strand van Schiermonnikoog gestrande Smakschip Alberdina
betreft de lading van Stokvis en enige vaten mos geborgen en dat de stokvis door en door nat is en aan bederf onderhevig
getekend door de strandvonder Fenenga R. M.? jaar 1819 (1)
Fenenga R. M.---- 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 (
Fenenga Ruurd Gerrits, 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)
Fenenga Ruurd Gerrits, 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)
Fenenga Ruurd Gerrits, 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)
Fenenga Ruurd Gerrtits, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Fenenga Ruurd M. , hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een
aanslag van f. 550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement
enz. jaar 1814 (4)
Fenenga Ruurd M. staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog also
de Diaconie jaar 1815 (2)
Fenenga Ruurd M.---- Vaber Klaas Jacobs wonend op Schiermonnikoog , de Onderschout Fenenga Ruurd M. van
Schiermonnikoog schrijft en tekend een brief (bij absentie van de schout Meijer J. T. (Jacob Tammes) dat de varenslieden
welke in de termen van de landmilitie vallen worden vrijgesteld enz. en de eerstgenoemde heeft reeds 3 jaar de Marine
gediend enz. jaar 1814 (1)
Fenenga Ruurd M. Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent als lid van de raad der gemeente
Schiermonnikoog enz. jaar 1814 (1)
Fenenga Ruurd Melle Schiermonnikoog Reder jaar 1837
Fenenga Ruurd Melles---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Maire van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat hij is honorabele ontslagen en benoemd tot schout en stelt
voor om te benoemen bij zijn afwezigheid zijn schoonzoon die als Schoolmeester thans nog fungeerd enz. en wel de heer
Fenenga Ruurd Melles enz. jaar 1814 (2)
Fenenga Ruurd Melles---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout der Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland dat de persoon van Roupke F. ontvanger van de directe enn indirecte belastingen desen
Gemeente heeft gevroudeert in het Storten der Lanspenningen en door de Controleur zijne wein ige goederen in beslag enz.
en heb aan mijn adjunkt Schout Fenenga Ruurd Melles opdracht enz. jaar 1814 (1)
Fenenga Ruurd Melles vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren (nog zonder rang) voor de
onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente
Schiermonnikoog verzoekt enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Fenenga Ruurd, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Fenenga Ruurt Melles---- Ropckes F?. P. Secretaris der Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Heer
Commissaris Generaal van Vriesland dat niets hem aangenamer zijn geweest, als eenstemmig met den Schout Meijer J. T.
(Jacob Tammes) de belangen dezer Gemeente te mogen behartigen maar dat de Schout zijn huisvrouw alle inkomende
stukken eerst opent en deze aldus met vertraging enz. en het is nu aan de Schout Fenenga Ruurt Melles te danken dat de
administratie dezer eiland zulks ene geregelde loop heeft en het grieft Ropckes F?. P. dat hij voor Bedrieger en Intriguant
wordt uitgescholden door genoemde huisvrouw, vemits de Schout in zijn Lompheid een certificaat heeft uitgeschreven voor
Stachouwer Andries Karel edn deze dus enz. jaar 1814 (3)
Fenenga Thomas M. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Schiermonnikoog in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
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Fenenga Tomas Melles te Schiermonnikoog , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Schiermonnikoog enz. enz. jaar 1822 (3)
Fenenga Wapke, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Fenenga Willem Kapitein op de Clara Dorthea jaar 1837
Fenenga Willem, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Feninga ….? ---- Stachouwer J. Hij was in 1818 de hoogste der ingesetenen van Schiermonnikoog door den raad gesteld
op fl. 20.= en voornoemde vrijwillig ter gemoed koming van de minbegoedigden ingezetenen er nog 5 gulden bij gedaan,
Zeilinga ….? mede door de raad gesteld op fl. 20.= vrijwillig ter gemoed koming van de minbegoedigden ingezetenen er
nog 30 gulden bij gedaan, en Feninga ….? heeft ook vrijwillig ter gemoed koming van de minbegoedigden ingezetenen er
nog 30 gulden bij gedaan,enz. jaar 1820 (1)
Feninga Jan Melles naar de Oostzee, 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 1877 (2)
Feninga R. M.---- Ruigh C. betreft een ontvangen Missieve door de Strandvonder van Schiermonnikoog Feninga R. M. van
eerstgenoemde, betreffende 24 stuks balken welke behorende tot de heer Nap ….? te Groningen wonende en alhier op
Schiermonnikoog aangespoeld uit het schip Bosch en Hoven enz. jaar 1818 (1)
Feninga Ruurd M. aangesteld als Ontvanger der belastingen te Schiermonnikoog i.p.v. Ropeke Fredrik Philip thans
gedetineerd en van zijn post ontzet. Jaar 1814 (4)
Feninga Ruurd M.---- Rosier Johannes Ontvanger der Belastingen met als onderwerp; de benoeming van Ontvanger op het
Eiland Schiermonnikoog wegens de bedanking van de heer Feninga Ruurd M. enz. jaar 1815 (2)
Feninga Ruurd melles 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)
Feninga Ruurd Melles staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz.
1815 (3) Dossier (15)
Feninga Ruurd Melles, ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz. met de Handtekeningen van Toorn Y
Jansz., Melonia? Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob
E?, Hoeksma Jan E., Zeilenga Ede A.., jaar 1814 (1)
Feninga Ruurd Mellis, hij word benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen te Schiermonnikoog, komt ook in voor
Rozier J. Ontvanger enz. enz. jaar 1815 (7)
Feninga Ruurd 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)
Feninga Ruurd, Schiermonnikoog Embden Bordeaux Kapitein op de Welvaart jaar 1840
Feninga Willem, Dokkum Asd. Koningsbergen Kapitein op de Clara Dorothea jaar 1840
Feninga Willem, Schiermonnikoog Koningsberg Kapitein op de Clara Dorothea jaar 1840
Feninga Willem, Schiermonnikoog, Amsterdam, Koningsbergen Kapitein op de Clara Dorothea jaar 1840
Fenje Alles weduwe van Okkes Hendrik, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld
wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te
Groningen jaar 1819 (4)
Fennema J. Gaastmeer Schipper jaar 1841 (8)
Fennema P. M., te Engwierum een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de
“Oostdongeradeel“ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Fennema P. te Engwierum met de Stoomboot “Oostdongeradeel ” 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)
Fennema W. M. te Kollum met de Stoomboot “ Kollumerland en Nieuw Kruisland ” 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)
Fennema W. M. te Kollum met de Stoomboot “ Kollumerland en Nieuw Kruisland ” een verleende vergunning (blauw)
tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het reglement enz. jaar 1891 (1)
Fennema W. M.schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend met het verzoek hem een vergunning te
verlenen om te mogen varen naar de Meetings van het Jongelingsverbond te Drachten op 29 juli Schip de Kollumerland
& Nieuwkruisland enz. enz.jaar 1891 (4)
Fennema A. F. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H.
B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Fennema Anne Jetzes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
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Fennema Anne Jitzes te Leeuwarderadeel, 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)
Fennema Anne Jitzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Fennema Anne Jitzes, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Fennema Antje Jetzes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Fennema Antje Jitzes te Leeuwarderadeel, 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)
Fennema Antje Jitzes, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Fennema Arend Wijtzes, 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)
Fennema Auke Eeltjes---- Douwes Pieter, de plaats waar hij woont is weer voor 1 jaar publiek verhuurd aan Fennema Auke
Eeltjes voor f. 800.= enz. jaar 1815 (1)
Fennema Auke Hendriks, Mr. Bakker te Akkrum, de Burgemeester van Leeuwarden schrijft in antwoord op het request van
Fennema Auke Hendriks dat hij niet precies meer weet of dat hij de verklaring van de Wijkmeester heeft geweigerd en dat
wij op een schandalige wijze worden misleid enz. jaar 1814 (2)
Fennema Auke, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Fennema Bauke Jans, 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)
Fennema E. J. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fennema Eit de erven te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van
de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Fennema Eit Jacobs Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Fennema Eit Jacobs 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)
Fennema Eit Jacobs, 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)
Fennema Eit Wijtzes---- Wijnia A. M. Schout van de gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat er in het dorp Blija omtrent drie jaren en enkele weken een man is komen wonen met name
Fennema Eit Wijtzes en zijn huisvrouw Tjebbes Sjoukje eb drie zeer gebrekkige kinderen welke met als
Wolkammersknecht te dienen zijn huisgezin het brood won dat deze man is overleden op 25 juli 1814 te Blija en zijne
weduwe niet in staat was de begrafeniskosten enz. ook een door Borgrink J. C. President van de Stadsarmen te Leeuwarden
maar dat hij zestien jaar heeft gewoond in de Bagijnestraat in het huis van van der Weide en in diverse andere straten enz.
jaar 1816 (4)
Fennema Eyt J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Fennema F. Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Fennema F. Arnhem Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) jaar 1919 (4)
Fennema F. F. Te Bergum, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Fennema F. W. te Garijp, 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)
Fennema G. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Fennema Geert Wierds 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
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Fennema Gerben wegens geleverd enz. in 1811, Hij staat op een lijst van schuldeisers van de gemeente Joure als volgt:
wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.),
mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)
Fennema Gerit Wierds----- Mulder H. J. , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F. ondertekend een staat der
gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November
1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)
Fennema Gerrit Wierda 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)
Fennema Gertje Eeltjes, 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)
Fennema Gertje Eeltjes, 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)
Fennema Gertje Eeltjes, 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)
Fennema H. , Olieslager te Sneek Onderwerp Vrijdom van Accijns op de 2000 tonnen Turf, jaar 1841 (5)
Fennema Harmern Jentjes Oldeboorn Buitenvaarder jaar 1837
Fennema Hendrik te Sneek , Oliemolen Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6)
Fennema Hendrik te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad
Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de
gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)
Fennema Hessel A ., 72 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)
Fennema Hessel A., 117 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)
Fennema Inne namens zijn vrouw staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de
GemeenteSneek die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Fennema J. H. te Sneek is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Fennema J. W. ---- 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 (44)
Fennema J. W.---- 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)
Fennema Jacob Gaastmeer Schipper op de Vier Gebroeders

Fennema Jacob Jappe, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en
een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier
8)
Fennema Jacob 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)
Fennema Jacob Schipper te Gaastmeer 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)
Fennema Jan (de weduwe) te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Leeuwarden, zij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8) deze concessie is al verleend op
31-12-1825
Fennema Jan (de weduwe) te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Harlingen, zij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8) deze concessie is al verleend op
31-12-1825
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Fennema Jan Willems 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)
Fennema Jetze Geerts, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Fennema Jitze Geerts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Fennema Jitze Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Fennema Meindert W. KollumStoomboot Dienst , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-09-1903
Fennema P. Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Fennema P. Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 06-04-1881
Fennema P. Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend 24-04-1884
Fennema P. Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Fennema P. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Oostdongeradeel Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die
tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Fennema P. M. Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Fennema P.?. J., Goud en Zilversmid, 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)
Fennema Paulus Engwierum Beurtschipper te Engwierum, Stoomboot en Stoomsleep- Dienst tusschen Engwierum en
Dockum en Dockum Leeuwarden, ook als Schroefstoombootdienst vermeld ook aanwezig diverse reglementen en
tarieflijsten en boekjes ook 2 kaartjes waarvan 1 ingekleurd van het Dokkumer Grootdiep in de gemeente Ee ten hoogte van
de Kunstweg naar Ee en 2 brieven met zijn handtekening waarin hij op 12 augustus 1878 te kennen geeft voornoemde
dienst te gaan uit voeren en dat hij in een andere brief vraagt waarom hij nog geen bericht heeft gehad om 2 palen in het
Dockumer diep enz. enz. jaar 18 (98)
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, 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. jaar
1878 (4) dossier (22)
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1882
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Fennema Paulus Engwierum Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Fennema Paulus 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
Fennema Paulus Stoombootondernemer te Engwierum, schrijft en ondertekend een brief aan de gedeputeerde Staten dat hij
een boot in dienst heeft met de naam “Oostdongeradeel” gesteld met de maten van enz. enz. tussen Engwierum en
Leeuwarden - Sneek enz. En verzoekt een vergunning te bekomen enz. jaar 1891 (4)
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Fennema Paulus te Engwierum Onderwerp: een aankondiging van zijn Stoombootdienst met zijn schip genaamd de “
Oostdongeradeel” van Engwierum naar Dokkum en ook naar Leewarden enz. wat ook in een advertentie (1 stuks
aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, tevens aanwezig
een heel groot aanplakbiljet, jaar 1880 (11)
890 en 919
Fennema Pieter hij is benoemd als lid van het College van Zetters i.p.v. de overleden Verwer Guillaume Abondus en in
20-06-1883
een brief met zijn handtekening accepteerd hij deze benoeming jaar 1883 (5)
1266
Fennema Rinke te Goutum een verzoek tot vergunning voor het maken van een uitweg van het in eigendom hebbende
08-10-1920
perceel te Huizum sectie enz. enz. en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een getekende kaart
(Blauwdruk) met de situatie, jaar 1920 (10)
379
Fennema S. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
480
Fennema S. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
06-07-1820
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
1114
Fennema Siebout, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
07-08-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
424-10
Fennema Sikke hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
25-05-1821
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)
746
Fennema Sikke---- Sprait Joh’s hij wordt vermeld in een brief van de Schout van Almenum als volgt, dat hij sich so noemde
18-07-1815
maar de schout uit het vermoeden dat hij een Deserteur is en heeft hem laten arresteren door den Veldwachter en dadelijk
aar Leeuwarden heeft doen overbrengen , en wat betreft Alhama Ruurd en Hondema Wiebe deze zijn insgelijks op last van
de Schout in de kraag gevat omdat dat deze in de nacht van de 16e op de 17e April door inbraak en doodsbedreiging enz.
aan het huis van Fennema Sikke Boer onder Midlum verder een heel verhaal wat er is gebeurd enz. jaar 1815 (2)
27-A blz. 9
Fennema T. de weduwe te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen
06-02-1824
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
27, 8
Fennema Taeke -7 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
16-04-1914
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
44 en 25
Fennema Taeke-1 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
17-04-1890
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
162, 26
Fennema Taeke-10 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
27-02-1917
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
274-a, 26
Fennema Taeke-11 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
28-02-1918
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
142, 24
Fennema Taeke-2 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
16-04-1891
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
3, 8
Fennema Taeke-3 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
20-04-1916
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
21
Fennema Taeke-4 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
17-04-1913
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
26
Fennema Taeke-5 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
18-09-1903
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-09-1903
A.9 Bijl. 26
Fennema Taeke-6 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
27-04-1911
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
A.11 Bijl.26
Fennema Taeke-8 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
25-04-1912
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
29, 10
Fennema Taeke-9 Engwierum Schip de Stoombootdienst met Schip de Oostdongeradeel, komt voor in een Dossier;
16-04-1903
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
949/15
Fennema te Akkrum , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als leverancier van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Jaar 1882 akte Fennema W. H. Ondernemer, een wijziging in de dienstregeling van zijne Trekschuitdienst tussen Kollum en Dokkum
3
enz. jaar 1882 (4)
101
Fennema W. M. Kollum Schip de Kollumerland & Nieuwkruisland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
01-04-1881
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
67 Wit
Fennema W. M. Kollum Schip de Kollumerland & Nieuwkruisland, Vergunning jaar 1891
19-03-1891
3
Fennema W. M. Kollum Trekschuit, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
17-08-1882
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
67
Fennema W. M. te Kollum met de Stoomboot ““ Kollumerland en Nieuw Kruisland ” een verleende vergunning (Wit)
19-03--1891
tot het Varen in Friesland , met het reglement enz. jaar 1891 (1)
73
Fennema W. M. te Kollum, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met
04-03-1891
stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met
diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip ( de Friesland I, II, III en IV) en het advies van de
Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)
29, 9
Fennema W. M.Grouw Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Deel 2
Fennema Wierd B. , 1e Reg. Veldartillerie Nummerverwisselaar uit Franekeradeel, hij wordt ingescheept en vertrekt naar
Blz. 179
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
00-00-1897
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met
7 kolommen info. jaar 1897 (2)
22-10-1880
Fennema Willem Meindert ondernemer te Kollum brengt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief ter
akte 2 t/m 7
algemene kennis dat hij met zijn Trekschuit vanaf heden dagelijks van Kollum naar Dockum zal vaaren, met een vertrek en
20-11-1880
akte 29
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aankomst tijden , wat hij ook in advertentie (3 verschillende aanwezig in het dossier ) in de Leeuwarder Courant heeft
aangekondigd jaar1880 (12)
Fennema Willem Meindert ondernemer van ene Stoombootdienst geeft kennis van dat hij met zijn stoomboot “
Kollumerland” van Kollum naar Groningen vanaf heden, met een vertrek en aankomst tijden , wat hij ook in advertentie (3
verschillende aanwezig in het dossier ) in de Leeuwarder Courant en Groninger Courant heeft aangekondigd jaar1880 (5)
Fennema Willem Meindert Kollum Beurtschipper Kollumerland Cocessie tot uitoefenen van eener dienst Kollum op
Groningen jaar 1879
Fennema Willem Meindert Kollum Beurtschipper Kollumerland Dossier (31) + Reglement en Prijslijst jaar 1879 (37)
Fennema Willem Meindert Kollum Beurtschipper Kollumerland Reglement en Prijslijst waarin vermeld alle te
transporteren onderdelen Dossier (34) + Reglement en Prijslijst jaar 1879 (38)

Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-03-1883
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 14-04-1881
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Fennema Willem Meindert Kollum Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Fennema Willem Meinderts Kollum Schip de Kollumerland 18-04-1889 Dossier (5)

Fennema Willem Meinderts Kollum Schip de Kollumerland, 11-11-1880 (23)
Fennema Willem Meinderts Kollum Staking v.d. dienstKollum op Dokkum, 22-12-1881 (5)
Fennema Willem Meinderts Kollum Stoomboot Dienst , 28-10-1880 (5)
Fennema Willem Meinderts te Kollum Onderwerp: maakt bekent de dienstregeling van 1 Maart tot 1 October voor de
Stoomboot “Kollumerland”met de dienst Kollum -Groningen en Kollum-Leeuwarden enz. in een advertentie (2 stuks
aanwezig in het dossier en een folder ) tevens een sdvertentie dat de dienst tot nadere orde wordt gestaakt enz. jaar 1881 2
dossiers (9)
Fennema Willem Meinderts, StoomBootdienst Kollum-Groningen en Kollum Dokkum op zijn aanvraag ontvangt hij de
concessie om te mogen varen tussen genoemde plaatsen enz. jaar 1879 (9)
Fennema Willem Meinderts, Beurschipper en Koopman te Kollum verzoekt in een handgeschrevenbrief door hem ook
ondertekend een vergunning tot aanleggen ener Schroefstoomboot Tussen Kollum en Groningen, Kollum en Dokkum en
Kollum en Leeuwarden, tevens de beschikking van toestemming enz. verder de nodige briefwisselingen enz. in het dossier
ook aanwezig een reglement en Tarief voor de schroefstoombootdienst van vermelde diensten waarin gespecificeerd het
tarief voor personen maar ook het tarief voor de goederen is gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar denkbaar is.
(Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881 in een
2e dossier zit ook een Blauw boekje van Fennema Willem Meinderts in met het reglement en tarieven enz. jaar 1879
(111) = (2 dossiers)
Fennema Willem te Kollum , Beurt en Veerdienst van Kollum naar Groningen, 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).
Fenner R. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat
hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan onveiliger 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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Fenninga Melle Ruurds 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)
Fenninga Ruur Milles wordt benoemd Als Strandvonder op het Eijland Schiermonnikoog namens de Koning ondertekend
Falck A. R. enz. Jaar 1815 (3)
Fens= Jan Ipes, 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)
Fenstra Dirk gehuwd met Stellingwerf Grietje, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats
en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Fenstra Dirk Willem staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens
der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt Afdeeling Kurassiers no. 3
enz. jaar 1841 (5)
Fenstra J. A---- Wijtsma Otte Pieters onder Alligawier komt voor in een dossier betreffende een berigt van de Armvoogden
van de Kerk van den Dorpe Exmorra dat voornoemde in de jare 1809-1810 en 1811 in ondehoud is voorzien maar in de
jare 1810 mede erfgenaam is geworden van zijn Grootmoeder Wiggers Grietje overleden te Workum enz. Handgeschreven
brief met handtekening van Otte Pieters Wijtsma te Exmorra z.v. Wijlen Pieter Jacobs en Antje Pieters ook de
Kerkvoogden Oneidis J. en Fenstra J. A ondertekenen een stuk Jaar 1814 (8)
Ferdinand Jacob Roelofs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5)
Ferdinand Klaas Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5)
Ferdinand Pietertje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5)
Ferdinands Wobbe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie
over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke
met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Ferdinands Hein staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant
Kesler P. M. (Paulus Matthias) Jaar 1815 (4)
Ferdinands Hein te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde Ingezetenen
van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar
1815 (4)
Ferdinands M.---- Andringa de Kempenaer van A. A. luitenant Colonel van het 8e Bataillon Landstorm draagt voor tot
Adjudant van hem Poppes B. oorspronkelijk aangesteld als Kapitein bij de 1e Comp. en tot Luitenant Kwartiermeester de
heer Bualda C. oorspronkelijk voorgesteld als 2e Luitenant bij de 3e Compagnie, en als Kapitein de heer Heux Le H.
oorspronkelijk als Kapitein bij de 3e Compagnie en de heer Stellingwerf Sijbe B. als Kapitein bij de 3e Compagnie en
Ferdinands M. tot 1e Luitenant bij de 3e Compagnie enz. jaar 1814 (3)
Ferdinants M.---- Poppes B. Hij wordt voorgedragen bij het 8e Bataillon Landstorm als Adjudant en tot Luitenant
Kwartiermeester Buwalda C. en 8e Bataillon Landstorm 1e Comp. tot Kapitein Heux Le H. 3e Comp. tot Kapitein
Stellingwerf Sybe Broers en tot 2e Luitenent 3e Comp. Ferdinants M. en tot Capitein bij de 1e Comp. Daverveld ….? Enz.
jaar 1814 (2)
Ferdinants M.---- Poppes Bauke en Le Heux H. de eerste als Adjudant en de laatste als Luitenant Kwartiermeester te Sloten
en Oosterzee zijn aangenomen enz. en in de Gemeente Lemmer de heren Stellingwerf S. Broers tot Capitein bij de 3e
Comp. en Doverveld van ….? en tot Capitein bij de 1e Comp. en Buwalda C. tot 1e Luit. bij de 3e Comp. en Ferdinants M.
tot 2e Luit. bij de 3e Comp. en. jaar 1814 (5)
Ferdinants Roelof J. 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)
Ferdinants Willem 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)
Ferf Brug? te Bergum 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)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) Predikant der Hervormde Gemeente te Bergum en tevens Schoolopziener,naar aanleiding
van zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij o.a. vermeld dat de arme bevolking van
1200 tot 2000 toegenomen is en nog dagelijks wegens Colonistie op de Heide en dat een Duizendtal arme lieden vanwege
de verre afstand verstoken blijven van godsdienstig en lager onderwijs verstoken zijn enz. enz krijgen de bewoners van het
dorp Bergumerheide van Z.M. een school en Kerk maar wel samen met het gehucht Kuikhorne enz. enz. enz. jaar 1841 (3)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) Predikant te Bergum tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Vriesland als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818,
no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen
in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben
wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
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Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) President van Provinciaal Kerkbestuur bij circulare aan alle Hervormde Predikanten (een
handgeschreven brief met zijn handtekening) enz. enz. jaar 1823 (2)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum Gecommitteerde 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)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum 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)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum 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)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum, 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)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum, 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)
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum, 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
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) te Bergum, 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
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur). te Bergum, 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
Ferf H. N. (Horatius Nieubuur)----Sinnema S. hij tekend (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en
Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielen aan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed
onderwijs en brave opvoeding der jeugd maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over
zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. (Horatius Nieubuur) aan de
Minister voor het Publieke Onderwijs dat de onderwijzer Calsbeek ….? Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816 de
school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel enz. enz. enz. jaar 1822 (7)
Ferf Symen Y. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda J. Gouveneur van de
Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den
jaren voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en en huijsen
geheven dan de landeigenaar hebben in den jare 1802 door haren invloed zonder een wettig ontslag te weeg gebragt dat
den Ontvanger ook de belasting op de enz. enz. omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun
oogmerk om de landen van de belasting bevrijd te krijgen enz. enz. Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen
alleen en niet de landeigenaren belast enz, enz. terwijl ook op brood en turf voor de armen en rijken een zware belasting
wordt geheven daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen en de behoeftige dagloners met 7 tot 8
kinderen en dus veel meer brood enz. enz. wij verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz.
enz. jaar 1815 (4)
Ferf A. Ds. te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie
op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect
enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en
hoeveel enz. (16) dossier (23)
Ferf Abraham, staat vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) de Grietman van Tietjerksteradeel ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij is beedigd als officier (2e Luitenant) bij de rustende schutterij in
Tietjerksteradeel jaar 1841 (4)
Ferf Adrianus E. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Ferf Adrianus Elderingh hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer
de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de
Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal
met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Ferf Adrianus Elderingh vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Leeuwarden met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
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Ferf Adrianus te Tietjerksteradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de
voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de
Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)
document (9)
Ferf F. ----Hiddinga Elias schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij niet kan aannemen zijn benoeming als Zetter
der voormalige gemeente Heerenveen maar dat zijne weigering niet kan worden aangenomen en hij dus de functie van
Zetter zal moeten aannemen volgens een brief ondertekend door Coehoorn van Scheltinga M. (Menno) ook Scheltinga
Menno Coehoorn van Grietman van Schoterland ook ingesloten een ondertekende brief van Dr. Wijndels J. H. die
verklaart dat hij Hiddinga Elias oud 54 jaar wegens een lichaams gestel heeft t’welk lange jaren enz. en enige jaren een
dijbreuk enz. ook een brief waarin vermeld dat de veldwachter Ferf F. enz. enz. jaar 1820 (7)
Ferf H. (Horatius Nieubuur) Predikant te Bergum hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1)
Ferf H. N.---- Beerda J. F. bezitten 3e den Rang tot Schoolonderwijzer, hij wordt autorisatie verleend ter vervulling van de
Schoolmeestersplaats te Kollummerzwaag en de Distriks Schoolopziener Ferf H. N. te Bergum zal moeten mededelen op
welke dag de onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1)
Ferf H. N.---- Berge ten Kornelis H. aangesteld als School onderwijzer te Kollum ook genoemd de schoolopziener Ferf H.
N. enz. jaar 1822 (1)
Ferf H. N.---- Huizinga IJbele Rienks , hij is aangesteld bezittende de 2e rang van Schoolonderwijzer te Hardegarijp ook
genoemd de schoolopziener Ferf H. N. te Bergum enz. jaar 1823 (1)
Ferf H. N.---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang van Schoolonderwijzer is benoemd tot schoolonderwijzer te
Kollum er wordt ook in genoemd de schoolopziener Ferf H. N. te Bergum enz. jaar 1822 (3)
Ferf H. N. is Schoolopziener geworden in het 4e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met vele
scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
Ferf H. N.---- Jongerhuis F. D. bezitten 2e den Rang tot Schoolonderwijzer, hij wordt autorisatie verleend ter vervulling van
de Schoolmeestersplaats te Kollum en de Distriks Schoolopziener Ferf H. N. te Bergum zal moeten mededelen op welke
dag de onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1)
Ferf H. N.---- Jongerhuis F. D. hij is benoemd tot schoolonderwijzer te Kollum er wordt ook in genoemd de schoolopziener
Ferf H. N. te Bergum enz. jaar 1822 (3)
Ferf H. N.--- Koops Johannes H. is aangesteld als Onderwijzer op de school te Munnekezijl , wordt genoemd de school
opziener Ferff H. N., jaar 1819 (1)
Ferf H. N. ondertekend een document als Schoolopziener van het 9e district betreft de opgerigte school in Zwaagwesteinde
enz. jaar 1820 (1)
Ferf H. N. Schoolopziener te Bergum betreft Kuipers Klaas Alberts , bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is
benoemd op de school te Dantumawoude enz. jaar 1820 (1)
Ferf H. N. Schoolopziener van het 4e district van Vriesland hij ondertekend 2 documenten betreffende vacerende school te
Oenkerk enz. jaar 1823 (3)
Ferf H. N. Schoolopziener van het district Bergum een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1819 (1)
Ferf H. N. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Ferf H. N. ----Teyens van Teye Harmens hij krijgt de schoolonderwijzersplaats in Lutjewoude wordt ook in genoemd de
districtsschoolopziener Ferf H. N.. te Bergum jaar 1818 (2)
Ferf H. N..---- Weide van der Berend benoemd als onderwijzer te Veenwouden, wordt ook in genoemd de
districtsschoolopziener Ferf H. N. te Bergum jaar 1818 (1)
Ferf H.,---- Nieuwenhuis W. S. is benoemd tot percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als Onderwijzer
te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J., Brouwer J.
L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga Y. R , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra, de heer
Boelens, de heer Wilhelmy, de schoolopziener 4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal
krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)
Ferf Horatius Arend, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Ferf Jan Ypes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
Schout van de Gemeente Balk ondertekenen 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)
Ferf Jelle Roelofs 584 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Ferf Sijmen IJppes---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende 1e Buitenhoff Jan Sijmens behorende tot de Doopsgezinde Gemeente wiens vrouw enz., 2e Ferf
Sijmen IJppes en Velde van der Tjibbele Ruurds wiens vrouwen enz., 3e Bleeker Jetze Wijbren wiens vrouw enz. jaar 1815
(2)
Ferf te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in
de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Ferf van der J. ---- Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland een declaratie wegens Bureau en Huishoudelijke
uitgaven enz. enz. ook worden genoemd Ferf van der J. voor Schrijfloon, Dijk van H. H. voor Schrijfloon, Hendriks W. als
vaste schoonmaakster , Ploeg van der J. voor geleverde sachoonmaakgereedschap, Martine & Beltrami & Comp. voor
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schoorsteenvegen, Beltrami de Gebroeders voor rookverdrijven en Hoogterp R. voor gedane verschotten , met vermelding
van de bedragen enz. jaar 1822 (4)
448 blz 7/8
Ferf van der Jan ------ Bouma Sjoerd Cornelis, Ferf van der Jan, Westra Gjalt zijn belastingschuldige voor de
17-07-1816
oorlogsbelasting kantoor Bergum enz. met de bedragen, jaar 1816 (3)
14-A
Ferf van der Jan Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement.
05-10-1824
Jaar 1824 (2)
31-03-1825
Ferf van der Jan staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
16-A
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
01-04-1825
Ferf van der Jan wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
19-A
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol
hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
1020-19
Ferian of Therian Jan Baptiste * 18-08-1800 Auraij, Tamboer, Oppasser in het Hospitaal Oost Indisch leger infanterie, Hij
09-08-1837
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, vorm
van de Neus en Mond enz. enz jaar 1837 (4) dossier (20)
A-10, 2
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 1
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
register 9170 de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
15-03-1873
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 2
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 2
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
register 9170 de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
15-03-1873
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 2
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 8
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
register 9170 de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
15-03-1873
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 2
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
12-01-1858
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 1
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
24-03-1868
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
A-9
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 2
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
24-03-1868
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
A-9
Feringa Hielke, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 8
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
24-03-1868
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
A-10, 1
Feringa Hielke, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 1
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
register 9168 gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
22-02-1873
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 1
Feringa Hielke, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 2
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
register 9168 gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
22-02-1873
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 1
Feringa Hielke, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 8
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
register 9168 gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
22-02-1873
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
7-A bijlage 1 Feringa Hylkje R., 221 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
Huis van
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
Arrest
van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5)
26-03-1824
totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
A-6
Feringa Iz. Hielke, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 7
12- gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
708-5_37
Feringa J. E. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à
20-07-1841
Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in
de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
833-2
Feringa J. E. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
Utingeuitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
radeel
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
502
Feringa J. H., Onderwijzer te Gerkes Klooster, die verzoekt of zijn inkomen mag worden verbeterd enz. jaar 1822 (2)
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Feringa J. Te Burum------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele
Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd
enz. enz., jaar 1879 (4)
Feringa Jan Hijlkes, Schoolonderwijzer te Gerkesklooster en Vriesch Strobos, Onderwerp: zijn ingezonden rekest voor
verhoging van zijn tractementdat hij als een goed Onderwijzer zijn tractement enz. jaar 1823 (7)
Feringa Jan Hylkes Schoolmeester, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster
ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5)
dossier (8)
Feringa Jz. Hielke, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Feringa Jz. Hielke, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Feringa Klaas Jeltes, 239 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5)
totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Ferlet Janssen , 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)
Ferquin J. O.---- Willems P. van beroep Staten Bode aan het Gouvernement te Leeuwarden en verzoekt te worden
aangeslagen zoals alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J. en Pruis W. staat vermeld in
een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland
het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841
(3)
Ferquin J. te Leeuwarden, Deurwaarder aldaar, Onderwerp; dat zijn staat niet is gevonden enz. jaar 1822 (1)
Ferquin Jochem is benoemd tot Deurwaarder en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie
Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen bij het Provinciale Geregtshof in Vriesland enz. jaar 1839 (5)
Ferquin Jochem Obbes---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie
kosten worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma
Wijtze is op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het
verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- vwerder een verklaring van de
Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een
compleet dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de
Kostvrouw van de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers
en Melis Jan Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/
Dienstbode Faber Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het
Kantongeregt van Dockum wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Ferrand J. H. te Goes Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Fersma Witte Feddriks---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en
wonende te Warns geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met
515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl
zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47
inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Ferss…? J. 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)
Fervit van Th. Kapitein op de Mary en Rose jaar 1840

Ferwer Fokke Ades wonende te IJlst hij is i.p.v. Dijkstra Piter Sibolts voorgedragen tot Lid van de Vroedschap van IJls
ondetrtekend door Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Presient Burgemeester van IJlst enz. jaar 1814 (1)
Ferwer Fokke AE., Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad
slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering en door de vervallen Scheepsbouw en dat zij wegens
een tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3)
Ferwer L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Ferwer L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Ferwer L. te Sneek 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)
Ferwer Lodewijk 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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Ferwer Lodewijk, 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)
Ferwerd---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Ferwerd---- Diggelen van L. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Ferwerdmet toevoeging
van de Landmeter 2e klasse Rameau J. J. enz. jaar 1823 (3)
Ferwerd---- Hogendijk L. K. inwoner van Ferwerd , onderwerp verzoek tot toelating van een christelijke gemeente ook de
toestemming van Willem II Koning der Nederlanden , ook Christelijk afgescheiden gemeente van Minnnertsga wordt
genoemd enz. enz. jaar 1841 (5)
Ferwerd Kornelis Harmens Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen huisvrouw
van Heide van der Sieds Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven Schipper beide
wonende in de Rottevalle dewelke hebben verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke bevorens Schipper doch
thans arbeider in Wolvega wonende en gehuwd met een vrouw zijnde de Turfmeetersche te Bolsward en sedert ongeveer
24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de getuigen de naam niet wetende een dochter heeft genaamd Tjitske
(joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes Grofsmid in de Noorderdragten en Ferwerd Kornelis
Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt Schout Douma J. van Oudega verklaard dat Christoffels Eelkjen
en Papa Lijsbert en Heide van der Sieds Renderts ter goeder naam en faam bekend staan enz. jaar 1814 (8)
Ferwerd staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het
Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar
1823 (8)
Ferwerd---- 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)
Ferwerd, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Ferwerd, ---- 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)
Ferwerd, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Ferwerd, Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters
van de gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders, hooi, lijsten met
namen van de getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn; Achtkarspelen ,
Utingeradeel, Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd,
Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering Dokkum, Oosterwolde,
Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum,
regering Sneek, IJlst jaar 1916 (1)
Ferwerda D. A. te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ferwerda Klaas 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 Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Ferwerda P. A. te Morra het betreft zijn request en een antwoord van de Schout van Anjum aan de Gouverneur dat
Ferwerda P. A. dat hij klaagt over de behandeling van de Schout van Anjum het betreft de Huisvesting voor den
behoevtigen vrouw met drie kinderen jaar 1814 (3)
Ferwerda Salomon Jz. , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van
het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Ferwerda ….? ---- With de Michiel Ontvanger Generaal, Onderwerp de administratie en waarneming, ook wordt genoemd
de commies de Heer Ferwerda ….? jaar 1818 (1)
Ferwerda ….?---- Boelens Jan Hendriks Provinciaal ontvanger wordt benoemd als Ontvanger Generaal i.v.m. met een
salaris van fl. 10.000 per jaar, het overl. van With de Magchiel, ook genoemd heer Ferwerda jaar 1818 (5)
Ferwerda ….? De weduwe zij 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)
Ferwerda ….? Timmerman van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch van beroep Kostschoolhouder te
Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot
onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Ferwerda ….?, commies der belastingen en belast met de administratie van de voormalige ontvanger Tibma…. ? te
Sneek, dat er in de boedel van Tibma ….? geen enz. enz. wordt verder in genoemd de ontvanger particulier te Sneek
Bakker ….? enz. enz. jaar 1818 (3)
Ferwerda A. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Ferwerda A. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

6261

896-14
02-09-1815

5984

125, 125b-1
16-02-1814
72
07-07-1904

5673

6261

897-5
02-09-1815

6069

342, 7
28-04-1821

6866

29-01-1825
1-A

6864

5-A
06-01-1825
2-A
22-12-1824
751
06-06-1814

6863
6628

9183

1796
19-12-1916

6644

809
0410-1815
700
17-08-1815

6642

6634
8225

3701

3701

3701

6254

3700

9186

8199

8375

8211

1513
12-12-1814
1245-8b
21-30
07-12-1839
23-C
nrs. 16-24
09-02-1839
23-D
nr. 1-4
02-02-1842
23-D
nr. 5-10
02-02-1842
140-B-blz. 24
17-01-1815
23-C
nrs. 21 - 26
04-02-1837
374
04-04-1918
729/5, 290
Bladzijde 1-v
17-07-1839
708-5_23b-v
20-07-1841

988-3, 23
Bladzijde 2
26-09-1839

Ferwerda A. de erven Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige
district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks
Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4
September 1813) jaar 1815 (4) (24)
Ferwerda A. de erven, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Ferwerda A. te Joure , een verleende vergunning (Geel) om met het schip de “Joure“ gebruik te mogen maken van de
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de
maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)
Ferwerda A. te Leeuwarden, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen
aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en
Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)
Ferwerda A. wordt betaald voor voor een advertentie in de Leeuwarder Courant enz. hij wordt vermeld in een document
Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk
tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Ferwerda Aaltje ---- Hemrica Sijtze Sieuwertz. Gepensioneerd Commies van de 3e klasse, zijn weduwe Ferwerda Aaltje te
Leeuwarden wonende ontvangt een pensioen s’jaars ten bedrage van enz. van het Pensioenfonds voor de Ambtenaren tot
Rijks Ontvangsten enz. Jaar 1825 (4)
Ferwerda Aaltje weduwe van Hemrica Sietse Siewerts onderwerp een resolutie van 13 december 1824 jaar 1825 (2)
Ferwerda Aaltje weduwe van Hemrica Sytse Lieuwertsz te Leeuwarden, ten 1e zij ontvanget een jaarlijks pensioen van Fl.
112.= , ten 2e enz. enz, jaar 1824 (5)
Ferwerda Abraham---- Koon Matthijs mede drukker en uitgever van de Leeuwarder Courant geeft in een document aan de
Gouveneur van Vriesland met alle eerbied te kennen dat hij van zijn jeugd af aan opgelegd is tot het redigeren, drukken
enuitgeven van een dagblad en als zodanig tevooren in Holland enz. en datb hij omtrent twintig jaren uit hoofde van
familiebetrekkingen en zijnde met een Leeuwarder vrouw gehuwd enz. dat onder het Fransche juk de vrijheid der Drukkers
beperkt is enz. verder genoemd in dit document; zijn wijlen Compagnon Smeding Doeke Ritskes en de erven van Wijlen
Ferwerda Abraham enz. jaar 1814 (4)
Ferwerda Anne----- Miedema D. P. (de weduwe) zij krijgt geen onderstand van de armmeester te Leeuwarderadeel omdat
zij werd bedeeld te Ferwerderadeel en daar dus inkomsten had, en zij geheel vrijwillig alhier bij haar zoon en de 2 gulden
niet ontvangt, Opmerking van de ambtenaar; Waar moet het heen als wij iedereen uit een andere gemeente lichtvaardig een
onderstand verstrekken enz. enz. enz., verder van haar schoonzoon Ferwerda Anne een handgeschreven brief met zijn
handtekening waarin hij bezwaar indient jaar 1916 (13)
Ferwerda Atse Sikkes---- Faber J. Schout van de gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het onderhoud van Ferwerda Atse Sikkes door de Armenvoogdij van Gorredijk enz. jaar 1815 (1)
Ferwerda Atze Sikkes---- Radersma Albertus Preses en Dijkstra Marten Boekhouder ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffendede de verplichting van de Armvoogden van Gorredijk om de Allimentatie van
Ferwerda Atze Sikkes cum Familia tevens een briefje ondertekend door de Armvoogden van Gorredijk Oosterbaan F. J. ,
Houwink H. en Scheer v. d. G. J. als Boekhouder enz. jaar 1815 (4)
Ferwerda Atze Sikkes, Handgeschreven brief met Handtekening van Atze Sikkes Ferwerda Arbeider te Sneek Jaar
1814met dossier (18)
Ferwerda Baukje weduwe van M. de Jong 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)
Ferwerda Bintje Hotzes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (13) dossier(17)
Ferwerda Bontje Hotzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Ferwerda Bontje Hotzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Ferwerda Bouwe uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in
de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Ferwerda Boxtje (Botje) Hotzes, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Ferwerda Cecilia, 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)
Ferwerda D. A. te Stiens 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)
Ferwerda D. A. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Ferwerda D. A. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
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Ferwerda D. A. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Ferwerda D. te Akkerwoude van beroep Postbode staat in een Extract uit het register van den Minister van Financiën enz.
jaar 1841 (3)
Ferwerda D. 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)
Ferwerda de erven wegens advertentieen in de kranten, hij komt voor op de Rekening van Inkomsten en Pretensien,
Caserneringen en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen, 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)
Ferwerda Dirk Aens Koopman te Stiens staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet
dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (15)
Ferwerda Dirk Aens van beroep Koopman en verhuurder van Paard en Chair te Bolsward te Stiens staat vermeld in een
dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het
betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841
(19)
Ferwerda Dirk Aons, Koopman te Leeuwarden, Onderwerp Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent, Dossier met een
brief met zijn handtekening, jaar 1841 (18)
Ferwerda Dirk komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van
een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij
mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Ferwerda Do. te Oppenhuizen 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)
Ferwerda Doede Johannes staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Regiment Inft.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verlofpas enz. jaar 1841 (3)
Ferwerda Doede Tjalings Agent van Politie , wordt beas met de surveillance enz. jaar 1824 (4)
Ferwerda Doede Tjalling Politieagent jaar 1838
Ferwerda Doede Tjallings Politieagent jaar 1838
Ferwerda Doede Tjallings Rinsumageest Politieagent jaar 1838

Ferwerda Durk,de weduwe 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
Ferwerda Durk,de weduwe 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
Ferwerda E. K. 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)
Ferwerda E. K. 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)
Ferwerda E. te Tzum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Ferwerda F. A. 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)
Ferwerda F. D. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Ferwerda F. gehuwd met Riemersma Pietje, 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)
Ferwerda F. J. ontvangt betaling wegens het verwen van wegwijzers en komt voor in een document Observatien van den
Onderprefect van het Arrondisement Sneek op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4)
dossier (9)
Ferwerda F. nr. 26 in wijk F. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
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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)
Ferwerda F. P. de weduwe 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)
Ferwerda F. P. hij heeft zijn functie als Onderwijzer te Makkum aanvaard jaar 1819 (1)
Ferwerda F. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)
Ferwerda Fedde wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker, Betaalde en Gedane
posten op Memoriaal van Franeker jaar 1839 (3)
Ferwerda Foppe Jarigs te Arum staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun
aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Ferwerda Foppe T.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze
Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de
ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens
dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze
functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland , verder een uitgebreid
verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder ondertekende verklaringen van Evinga
Scholte Hommes, Bergsma Hessel Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W.
(Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus)ook een verklaring ondertekend door de bewoners van Arum
Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises,
Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de
Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder ondertekende verklaringen van
Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Ferwerda Fredrik, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Ferwerda Freerk Pieters hij wordt benoemd en aangesteld als Schoolonderwijzer den Tweeden rang te Stavoren met een
tractement van enz. jaar 1814 (2)
Ferwerda Freerk Pieters, hij is aangesteld als schoolonderwijzer 2e rang te Makkum jaar 1819 (1)
Ferwerda Freerk, 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)
Ferwerda Freerk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1869 (2)
Ferwerda Freerk, 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)
Ferwerda G. Aanbesteding voor 25.000 broden voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs
waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Hazelhof E. Jaar1814 (4)
Ferwerda G. H. wegens Verwen en Glaasmaken enz jaar 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat
der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hiauw over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar
1814 (4)
Ferwerda Gellius Sybrandus--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4)
Ferwerda Gerhardus, een request i.v.m. zijn leverantie van brood aan de Gevangenenhuizen jaar 1814 (1)
Ferwerda Gerhardus, Mr. Bakker te Leeuwarden hij is aannemer geworden voor het leveren van brood aan het Tucht en
Blokhuis te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)
Ferwerda Gerrit ---- Bruin de Jan Ages , Pannebakkersknecht te Franeker, na onderzoek is gebleken dat hij i.v.m. zijn
toelage zijne omstandigheden naar waarheid heeft opgegeven enz. enz. in een handgeschreven brief verteld hij o.a. dat zijn
vrouw Perk van der Elske net bevallen is vsan een drieling en wel zijnde een zoon en 2 dochters en hij zelf al 2
vorkinderen heeft en zijn vrouw uit haar 1e huwelijk met wijlen Ferwerda Gerrit ook nog 2 kinderen heeft en dus
gezamlijk 7 kinderen hebben enz. enz. enz. jaar 1821 (3)
Ferwerda Gerrit Simons, 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)
Ferwerda Gillius Sijbrandus---- Ferwerda W. wonende te Oppenhuizen verzoekt vergunning voor zijnen zoon Ferwerda
Gillius Sijbrandus die als milicien bij het 7e regiment infanterie is ingedeeld om zich alsnog in den dienst te laten
vervangen enz. jaar 1841 (5)
Ferwerda Gosling 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)
Ferwerda Gosling 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)
Ferwerda Gosse Harmens staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de
Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Ferwerda H. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
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andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ferwerda H. J. hij is lid van de Commissie belast met het ontwerpen van het Stedelijk Regerings reglement voor de Stad
Sloten en ondertekend mede dit document enz. jaar 1814 (1)
Ferwerda H. R. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Donia M. Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Ferwerda H. R. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Ferwerda H. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Ferwerda H. W. de weduwe te Baaijum 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)
Ferwerda H. W. de weduwe te Baijum 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)
Ferwerda Haaije 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)
Ferwerda Haaye Jans, Mr. Knoopmaker, Huis 23, 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)
Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Bajum ter
vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Ferwerda Hans W.---- Algera Sjoerd Halbes, Onderwijzer der Jeugd , in de vergadering van de Grietenijraad op 5 Maart
1821 is eerstgenoemde voorgedragen voor vereevend en tevens financieel gunstig ontslag te geven ter verbetering van het
Schoolonderwijs te Wommels enz. enz.en dat mate algemene stemmen is besloten hem ontslag te geven, verder over zijn
betaling, dit stuk is ondertekend door Eyzinga J. Frans en Hijlaridus Wierd P. tevens aanwezig de Notulen van de
vergadering waarbij aanwezig Hijlaridus Wierd P, Boersma Jan K., Wassenaar A. G., Ferwerda Hans W., Hoekstra W. K.
Secretaris enz. jaar 1821 (6)
Ferwerda Hans Willems te Dronrijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Ferwerda Hans Willems te Dronrijp Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren
met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Ferwerda Hans Willems, Hoekstra W. K. te Dronrijp en Veen van der M. in Marssum zij worden benoemd als zetters
i.p.v. Jong de W. W. en Horinga A. A. tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst
Hommes te Boxum, Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens
een brief waarin vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld
Sjoerd Klazes te Dronrijp, Algera Halbe Jurjens, Hoekstra Wytze Keimpes, jaar 1818 (3)
Ferwerda Hans Willems, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dronrijp in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Ferwerda Harm Haans te Buitenpost, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den
dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Ferwerda Harmen , voor het verwen van de Pieken, hij komt voor op de Staat van reeds gedane en nog te doene uitgaven
wegens de gemeente Dragten over den dienst van 1814 jaar 1815 (3 ) totaal (5)
Ferwerda Haye Jans 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)
Ferwerda Haye Jans van beroep Knoopmaker wonende te Sloten een request enz. hij verzoekt enz. verder schrijft de
Gouverneur dat op de requestant op wiens gedrag ik geene redenen heb iets aan te merken, 6 jaren den lande als opzigter bij
eene korenmolen enz. enz. jaar 1825 (3)
Ferwerda Heerd, Oostzee, 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)
Ferwerda Heert naar de Oostzee, 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 1877 (2)
Ferwerda Heert, 1e Regiment Infanterie 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 1877
(2)eerttHeertH
Ferwerda Heert, 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
5 kolommen info. jaar 1875 (2)
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Ferwerda Heert, Oostzee, 1e Regiment Infanterie 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)
Ferwerda Hendr. , Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun
gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)
Ferwerda Hilbrand S. 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)
Ferwerda Hoite , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Ferwerda 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)
Ferwerda J. R. Verwer 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)
Ferwerda J. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt
W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Ferwerda 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)
Ferwerda Jacob Jans 338 Leek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Ferwerda Jacob Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Ferwerda Jacob Pieters, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
Ferwerda Jacob R., Verwer en Glazemaker 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)
Ferwerda Jakob Pieters, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet
ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Ferwerda Jan voor het verven van Pieken, Vermeld op een document genaamd Staat van uitgaven gedaan op de van post
onvoorziene uitgaven bestemd over de jare 1814 Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814 (3)
Ferwerda Jan Gerbens 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)
Ferwerda Jan---- Plantinga Broer Pijters (de weduwe), en Ferwerda Jan, Assen van Anthoon, Pruis Carel en Heuveldop
Johannes Gerardus alle Burgers en Kooplieden wonende te Leeuwarden een handgeschreven brief door allen ondertekend
dat er zeer waarschijnlijk een leverantie aan militaire kleeding enz. enz. jaar 1814 (1)
Ferwerda Jan te Dockum 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)
Ferwerda Jan 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)
Ferwerda Jan Willems te Oosterbierum dat hij voor dezen jare 1816 wegens Armengeld nopens het dorp Wanswert is
aangeslagen geworden voor betaling Armengeld enz. enz. maar dat hij al sinds Petrien Mei 1816 niet meer onder
Wanswert wonende maar te Oosterbierum enz. enz. jaar 1817 ( 2)
Ferwerda Jan, 365 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)
Ferwerda Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
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Ferwerda Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917
(5)
Ferwerda Joh’s Markes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. = Dood, Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Ferwerda Joh’s 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)
Ferwerda jz Salomon, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Ferwerda jz Salomon, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Ferwerda jz Salomon, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Ferwerda jz Salomon, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Ferwerda Jz. Salomon staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Vriesland met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)
Ferwerda Klaas E. de weduwe te Oosthem hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode
van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van
het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Ferwerda Klaas Eizes de weduwe te Oosthem, 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)
Ferwerda Klaas hij neemt de post waar, als oudste geemploijeerde van de referendaris die tijdelijk afwezig is enz. jaar 1823
(3)
Ferwerda Klaas naar Cork, 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)
Ferwerda Klaas 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)
Ferwerda Klaas 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)
Ferwerda Klaas naar Hudiscvall in Zweden, 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)
Ferwerda Klaas naar Mobile in Noord Amerika, 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)
Ferwerda Klaas S. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen
met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Ferwerda Klaas, 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 1881 (2)
Ferwerda Klaas, 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)
Ferwerda Klaas, 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)
Ferwerda Klaas, 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 1883 (2)
Ferwerda Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Ferwerda Klaas, Onderwerp; een rekwest , betreft de boedel van Tibma Jouke Minks gewezen ontvanger in Liquditeit te
brengen enz. enz. jaar 1818 (1)
Ferwerda Klaaske Klases weduwe en boedelhoudster van wijlen haar man Smid Mintje Johannes wonende te Heerenveen ,
zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat zij tegoed heeft wegens Huurpenningen een
bedrag van enz. enz. wegens het gebruik van 2 woningen door het bestuur van de Gendarmerie enz. tevens het antwoord
van de Gouveneur van Vriesland dat de schout deze rekening moet betalen enz. jaar 1817 (3)
Ferwerda Koop, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
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Ferwerda Koop, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Ferwerda Lodewijk, een documet waarin wordt medegedeeld dat hij is overleden en zijn functie op de Vrouwenschool te
Woudsend vacant is geworden enz. jaar 1820 (1)
Ferwerda M. S. A. (Verwerda) hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe
Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor
ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet
worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Ferwerda Maria, Rinsma, Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een
erfenis, waarin genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus
Veth, Doetje Ferwerda, Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met
handtekeningen van Grietje Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus
Veth, M. B. Hilarius, J. Coopmans en ….? Tresling , Jaar 1814
Ferwerda Minne ------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting
i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd, ook een
handgeschreven sollicitatiebrief met zijn handtekening enz. enz., jaar 1879 (6)
Ferwerda Neeltje weduwe Weidijk Geert arbeidster te Leeuwarden ondertekend een request aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dathaar zoon Weidijk Hironimus is geboren 29 juli 1796 en enz. jaar 1817 (1)heeft
geloot in 1814 endat hij door de heugelijke omwenteling in 1815 niet meer heeft geloot maar dat hij enz. en hij heeft reeds
de proclamatien voor een huwelijk gedaan en verzoekt dan ook enz. jaar 1817 (1)
Ferwerda P. A. te St. Annaparochie Schip de Landbouw Welvaart komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Ferwerda Pier Jarigs te Ferwerderadeel 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)
Ferwerda Pier Jarigs, Commies heeft ruim 1 jaar in bedroevende omstandigheden geleefd, en het hartverscheurenhde
bericht kreeg dat hij overgeplaatst zal worden naar Oostmahorn enz. met Handgeschreven brief en zijn handtekening jaar
1841 (3)
Ferwerda Pier Jaugs te Ferwerderadeel 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)
Ferwerda Pier, 153 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)
Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen
Generaal van Vriesland dat hij in de Gemeente Anjum waartoe hij behoort eene vrijwillige inteekening heeft plaats gehad
tot ondersteuning der armen welke in het dorp Morra meer dan genoegzaam is bevonden enz. en dat hij naar zijn vermogen
heeft enz.verder verklaard Dijkstra Klaas Tjallings samen met Fockma Doeke Wijberens, Koopmans Ype Doekes, K. T. en
Meindersma Jan Wiggerts allen woonachtig te Morra en van Competenten Ouderdom ten verzoeke van Verwerda Pieter
Alberts Meester Verwer dat hij aan de Armen Kas enz. jaar1814 (3)
Ferwerda Pieter Alberts wordt vermeld in een door de Schout van de Gemeente Anjum ondertekende brief betreffende zijn
Requeste dat de behoefte der Armen heeft door hem eene intekening plaatsgehad voor een zomma van negen guldens maar
dat op veertien guldens moet brengen enz. jaar 1814 (3)
Ferwerda Pieter Jacobs moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden)
van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Ferwerda Pieter K. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van
kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812
enz. enz. jaar 1814 (8)
Ferwerda Pieter W., Wolkammer 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)
Ferwerda Pieter, 730 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)
Ferwerda Reinder, 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)
Ferwerda Reinder, 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)
Ferwerda Reinder, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Ferwerda Rinke Atses---- Alring B. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland, Ferwerda Rinke Atses betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Ferwerda S. 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 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Ferwerda S. J. 19 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
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Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Ferwerda Saloman Jz. , Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden
jaar 1818 (4)
Ferwerda Salomon Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Ferwerda Salomon Jz. , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Ferwerda Salomon Jz. , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Ferwerda Salomon Jz. , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden
over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Ferwerda Salomon Jz. Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 41)
Ferwerda Salomon Jz. hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de
Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het
Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6
kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (5)
Ferwerda Salomon Jz. te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Ferwerda Salomon jz. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Ferwerda Salomon Jz. te Leeuwarden) Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Ferwerda Salomon Jz. te Leeuwarden, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825
(4)
Ferwerda Salomon Jz. te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Ferwerda Salomon Jz. wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Ferwerda Salomon Jz. wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824
(5) dossier (15) jaar 1824
Ferwerda Salomon Jzn. , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Ferwerda Salomon, 665 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)
Ferwerda Simon Gooitzes, 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)
Ferwerda Simon, 357 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)
Ferwerda Sjoerd betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis in de Kleine Hoogstraat 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)
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Ferwerda Sytze de weduwe staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam
van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Ferwerda T. Jacobs 219 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)
Ferwerda Teunis K?. 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)
Ferwerda Thijs Herbaijum , Beurt en Veerdienst van Herbaijum 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 1867 (8).
Ferwerda Thomas, 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)
Ferwerda Tijmen S. verwer 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)
Ferwerda Tjebbe H komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en
debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4).
Ferwerda Tjebbe Jacob 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)

Ferwerda Tjebbe Jacob 191 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)
Ferwerda Tjebbe Jacobs * Middelum (Midlum) 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)
Ferwerda Tjebbe Jacobs 191 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)
Ferwerda Tolgaarder te Leeuwarden, jaar 1880 Een dossier jaar 1880
Ferwerda Trijntje Simons , 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)
Ferwerda Trijntje, 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)
Ferwerda Trijntje, 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)
Ferwerda W. Predicant in de Hervormde Gemeente van Toppenhuizen en Uitwellingerga het betreft de betaling van zijn
tractement en de kerk van Uitwellingerga heeft in het geheel geen bezittingen en de kerk in Toppenhuizen hebben
aanzienlijke bezittingen enz. jaar 1814 (1)
Ferwerda W. wonende te Oppenhuizen verzoekt vergunning voor zijnen zoon Ferwerda Gillius Sijbrandus die als milicien
bij het 7e regiment infanterie is ingedeeld om zich alsnog in den dienst te laten vervangen enz. jaar 1841 (5)
Ferwerda Wieger Jelles Wolle-Verver, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de
personele omslag enz. enz. jaar 1814 (12)
Ferwerda Wijpkje Hotzes, 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)
Ferwerda Willem Boer 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)
Ferwerda Willem, 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)
Ferwerda Willem, 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)
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Ferwerda---- With de Michiel provinciaal ontvanger te Leeuwarden hij wordt benoemd en aangesteld als ontvanger
generaal i.v.m. het overlijden van Teitsma Jouke Keimpes en de overgave van de stukken in bijzijn van de heer Ferwerda
enz. jaar 1818 (4)Ferwerda Yke Pieters, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet
ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Ferwerda Yke Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Ferwerda Yke Pieters, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
Ferwerder Klooster----- Wibes Reindert hij en zijn huis in Ferwerderklooster wordt genoemd als herkenningspunt in de
Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Ferwerderadeel,, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met
herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Ferwerderadeel ---- Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel,
Dokkum, Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen,
Barradeel, Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle
gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48)
Ferwerderadeel ; een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in
genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen, Barradeel, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel,
Het Bildt , Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914 (26)
Ferwerderadeel---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Ferwerderadeel de Zeedijken----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en
gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Ferwerderadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst
oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Ferwerderadeel---- Rinsumageest, Onderwerp: grensscheiding tussen Ferwerderadeel en Rinsumageest met vermelding
van herkenningspunten enz. enz., jaar 1822 (19)
Ferwerderadeel staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel
ook Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over
gaan.jaar 1823 (8)
Ferwerderadeel----- 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
Ferwerderadeel, Onderwerp: grensscheiding tussen Ferwerderadeel en Dantumadeel met vermelding van
herkenningspunten enz. enz., jaar 1822 (4)
Ferwerderadeel, de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
grietenij Ferwerderadeel,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie
beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Ferwerderadeel, Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan
voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanigI Inventaris, Ontvang en
Uitgaaf als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar
1817 (1) dossier (36)
Ferwoude, 11 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of
gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen.
Jaar 1824
Festa F. M. W. tot hiertoe Vice Consul te Athene is eervol ontslagen enz. jaar 1839 (3)
Fetskes Klaas te Teroele, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel
aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe
….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
Fettens Tiete Goukes te Slooten, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Fetter Johannes, 26 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)
Fettes Ime, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Feugel Jantje Jans, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen
vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Feugen Christiaan, Dockum, 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 (3)
Feugen Hector zijn aanstelling als ontvanger te Dokkum i.p.v. Uiterdijk Douwe jaar 1815 (3)
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Feugen Pieter Nicolaas 384 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)
Feugen Pieter Nicolaas 58 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)
Feugen Pieter Nicolaas, 650 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)
Feven H. A. Kapitein op het Han. Schooner Kofschip Maria von Camminga, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en
Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Triest enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Fevre de Montigny le J. A. te Elburg 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)
Fevre de Montigny Le T. A. Predikant te Elburg tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland 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)

