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Fey 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)
Feybes Roelf, ---- Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven en
door hem ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig guldens
enz. en voor gefraudeerde regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel erg hoog
lijkt (verder een hele uitleg wat zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon Hendrik, Ages
Jimke, Atses Johannes, Atsma Hielke Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens Marten dat zij
nimmer in vaste dienst zijn geweest of nog zijn maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn die enz. ook in het
dossier het proces verbaal en een Transactie enz., jaar 1825 (1) (dossier10)
Feyema (Teyema?) Hendrik Siemens staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1
Provincie Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8
kolommen informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij
is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Feyen Hendrik komt voor in een document, Opgave van de verschotten gelden wegens porten van brieven en pakketten over
de jare 1813 (1) dossier (9)
Feyen H. A. Harlingen Kapitein op de Maria von Cammenga , jaar 1837
Feyens Ate Gerlofs , Swart Meindert Martens geadmittteerde Beurtschippers te Oosterwierum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreft de vaart van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek dat zij benadeeld worden door eene
Roorda Albert Gosses en Douwma Douwe Tjerks beide Slagers te Oosterwierum welke een Jagtschip hebben aangelegd en
daarmee vervoeren enz. jaar 1814 (2)
Feyens Dominicus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Feyens Georgius Lambertus, 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)
Feyens Georgius wordt voorgedragen voor de functie van regter in de regtbank te Leeuwarden i.v.m. het desistement van
Vierssen van Willem Livius een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)
Feyens Hend’r, 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)
Feyens 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)
Feyens Lodewijk Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Feyens Lodewijk 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)
Feyens Lodewijk, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij koninklijk
besluit enz. jaar 1813 (2)
Feyens Mr. Georgius Lambertus 29 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de
post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige
functie’s zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel
Bountsma jaar 1823 (2)
Feyens van Saco 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)
Feyerabend Cornelis, 55 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)
Feyes Feye Remts Schiermonnikoog , Buitenlandsch Zeevarende 14-03-1837
Feyes Feye Remts * 30-08-1816 Kok op de Pieternella 02-06-1837
Feyes M. G. Kapitein is met zijn schip de Jonge Hero te Pillau op 27 april gearriveerd komende vanuit Hamburg staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Feyes M. Schiermonnikoog Schipper, 21-06-1837

Feyes N. G. Schiermonnikoog Schipper Open Sloep onder de 4 ton, 23-05-1837

Feyfer de Jan Jansz. Hartmans Hartman Dirks waarnemend Strandvonder enz. enz. in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en
Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij
losse tabaksbladen geheel nat en door het zeewater beschadigd enz. geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de
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Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes, Mans Willem Riemerens ,
Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs, Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij
geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)
Feyhans S. H. 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)
Feykema Fede Aukes 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)
Feykema Jan D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Feykema Jan Douwes te Arum hij solliciteerd in een handgeschreven brief met zijn handtekening naar de post van Ontvanger
te Arum omdat Haer van der Daniel Bonifacius te Arum als griffier is benoemd jaar 1818 (1)
Feykema Yeb Douwes te Arum hij solliciteerd in een handgeschreven brief met zijn handtekening naar de post van
Ontvanger te Arum omdat Haer van der Daniel Bonifacius te Arum als griffier is benoemd jaar 1818 (1)
Feykens Sipke Annes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Feys Frans 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)
Feyt Francois Joseph---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat opo den 21e dezer alhier is overleden Feyt Francois Joseph
enz. jaar 1817 (1)
Feyt Janna G. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier
(9)
Feytsma Klaas Hilbrand hij is Milicien Jager te Deventer van lichting 1820 is overleden 19-12-1824 te Franeker jaar 1825 (1)
Feytzes ….?, Congiere van beroep in het Huis van reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Onderwerp: het leveren van
ververschings middelen aan de zieken enz. jaar 1823 (3)
Feytzes J te Leeuwarden, een ordonnantie ten zijne gunste jaar 1822 (2)
Feytzes J. een ordonnantie te Leeuwarden jaar 1822 (1)
Feytzes J. hij ontvangt een ordonnantie te betalen wegens schrijflonen en betaalde weeklonen , enz. enz. jaar 1821 (1)
Feytzes J. ---- Romkes Johan hij ondertekend een document als President van het Collegie van Regenten betreffende kleding
voor de gevangenen in het Huis van Correctie en detentie te Leeuwarden, ook genoemd de fabrikant Ulrich Paulus die
gecontracteerd is om de kledingstukken te leveren ook ondertekend de Cogierge Feytzes J. dit document enz. jaar 1819 (4)
Feytzes J. , Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde enz. enz. een Ordonnantie jaar 1822 (2)
Feytzes J. Borg voor een leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de
gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Feytzes J. een Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegelgelden enz. jaar 1821 (2)
Feytzes J. Onderwerp zijn declaratie wegens verschoten voor de zieken in Januari 1820 enz. enz. jaar 1820 (2)
Feytzes J., 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
Feytzes Janke Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen
te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Feytzes Jeltje 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 377
Feytzes Jeltje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Feytzes Jeltje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Feytzes Jochum, 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)
Feytzes Jochum, 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)
Feyver de J. Jzn het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot
betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)
Fherl H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Fhibandeau ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op
het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57
namen) enz. jaar 1818 (5)
Fiberthien …? ---- Doper Jacob Johannes te Balk, in 1811 zijn de achterstallige schulden gemaakt en de heren Meurs ...? ,
Fiberthien …? , Helsen …? Getrachtb te s preken maar enz. Enz. Verder wordt er over de armen in Balk gesproken en de
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schulden van de Vekke Balk , ook aanwezig de staat met schulden met name genoemd (in deze index weer terug te vinden)
enz. Jaar 1814 (12)
Ficher Benzon Margaretha Rothilde von ,gehuwd met Visser Bauke, 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)
Ficher Benzon Von Margaretha vrouw van Visser Bouke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Ficher von Benzon Margarethe Bothilde vrouw van Visser Bouke, , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Fiddema R. te Nes Ameland 11 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Fiddens ….? Schipper op de Vriendschap, jaar 1839

Fiddens Jan (Tiddens?) de erven uit een huis in de opgang van de Nieuwebuuren,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.
Fiddens van J. 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)
Fidom Jan Meines geb. 11-07-1802 Hoogeveen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Fiehne---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht en worden voorgesteld als kandidaat
(met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar, Kamphuis Jacob 41 jaar, Stoffels Tjitte 30
jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van Suidersma ,Berehuis en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt genoemd
de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz. jaar 1822 (4)
Fiekema G. C. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een
brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De
Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz.
en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Fielding ….? ---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij
liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en
Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een
verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door
hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel
wonende te Nes als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen
welke uit het schip de Albion, Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met
goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn
lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door
Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst
zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na
enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te
brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon
de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in
het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….? Verder
genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en Fockema E. enz. jaar
1819 (39)
Fierens S. Struiving J., Keuchenius…..?, Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H., Hansum A., Duif W.
S., Elsenga R. betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen, jaar 1824 (2)
Fierens S. , Hij komt voor in het dossier van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de
herstellingen van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar
1824 (8)
Fierens S. komt voor in opgave van schulden welke door de heren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de
provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz. jaar 1825 (3)
Fiers ….? Van beroep Rijdende Commies de Convoijen en Licenten heeft de eed afgelegd bij de Grietman van Barradeel enz
Jaar 1817 (2)
Fiers M. (Furo?) te Pietersburen 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)
Fiers Pieter---- Foekens Jan Cornelis, Commies van den 1e klasse en Fiers Pieter Commies van den 3e klasse beide bij de in
en uitgaande regten en accijnsen te Controle Dockum te Oostmahorn. Onderwerp zij schrijven en ondertekenen een brief aan
de Gouverneur van Vriesland dat zij s’maandelijkse betalingen willen enz. jaar 1825 (3)
Fiers, 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)
Fierstra Gerrit Cafehouder te Deinum lid van het college der zetters van de belastingen i.v.m. het overlijden van Hoitenga
Nanne jaar 1918 (7)
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Fierstra P. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fietjero Johannes Josephus (er stond Fitjeroo Johannes en is door de ambtenaar aangepast) 286 Leeuwarden is veranderd in
Fietjero Johannes Josephus 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)
Fife J. Kapitein is met zijn schip de Ocean, (St) te Vlissingen op 3 mei gearriveerd komende vanuit London op doorreis naar
Antwerpen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de
vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Figge de J. Conducteur hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs van de Waterstaat
ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen die hij tegoed heeft, jaar
1814 (5)
Figge Johannes---- Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef, Onderwerp: Berekening van kosten voor een dubbel gebouw voor het
Oranjewoud en te tekenen en dat op het laatst is toegevoegd de Conducteur Kuypers Dirk ook een brief ondertekend door
Figge Johannes Conducteur betreffende het tekenen voor Insumerzijl met bestek enz. jaar 1813 (4)
Fijken Jan---- Jansen Jan geboren 28-10-1781 Harlingen zoon van Fijken Jan en Rus Aagje Eerstgenoemd is gedeserteerd
enz. verder een notitie met zijn Signalement enz. jaar 1814 (2)
Fijlstra Abe. Y. 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)
Fijlstra Aukje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Fijlstra Jakob Jans 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)
Fijnia S. W. de weduwe te Lollum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den
6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
Fijnia W. S. te Lollum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Fijnia W. S. te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Fijnja W. S. Boer, Vlas de J. F. Boer, Enga S. F. Schipper Koopman, Enga G. F. Winkelier, Schaaf van der Pieter, Schaaf
van der Reinder, Bijlsma S. J., Bos Berend, Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum.
een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met
pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere
scholen en. Enz. jaar 1841 (7)
Fikkeman Hendrik Willem Gerard IJsbrechtum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Fikkeman Hendrik Willem Gerard kondigt een Stoombootdienst aan in een door hem geschreven en getekende brief voor het
vervoer van personen en goederen ingaande 3 April 1906 van Langweer naar Sneek via IJsbrechum met vermelding
tussenstops, ook een advertentie met Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1906 (4)
Fikkert H. te Leeuwarden, Schipper, jaar 1839
Fikkert H. Zwolle-Leeuwarden Schipper, jaar 1838

Fikkerts H. te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Fikkerts H. te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip de Ajax dat op 7
dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en van de bemanning
bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz. Posthumus Rense Vrederegter
geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is Filaloff Nicander geass. met de heer
Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen met name
Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een
verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg
vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz. verder worden genoemd de matrosen
Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het
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schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd en een rapport van de Assessor van
Westdongeradeel wat er allemaal nadien gebeurde, ook zijn een zestal in Hechtenis genomen ingevolge huiszoekingen ten
aanzien van diefstal jaar 1821 (20)
Filatof Nicander De lieutenant wordt genoemd in een brief omdat hij zig niet heeft aangemeld 13-04-1822 (1)
Filatof Nicander Kronstadt Luitenant Ridder Commandant op de Ajax (oorlogsschip) Vergaan 06-12-1821, datum document
16-07-1822
Filatoff Luitenant Ridder, uit Rusland Commandant op de Ajax een Russisch Oorlogsschip 17-05-1822
Filatoff Nicander Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo
veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor
Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de geldspeciën en
verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en
Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga
Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra
Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en
Rittenberg Jacobus Policedienaar, enz. jaar 1822 (10)
Filatoff Nicander---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel heeft ten overstaan
van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In
en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder
Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane
Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander
enz. jaar 1821 (25)
Filatoff Nicander Kapitein op het Oorlogs Brikschip de Ajax, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere
vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in Ternaard hebben
plaatsgehad enz. jaar 1822 (3)
Filatoff Nicander Luitenant Ridder Commandant op de Russische Brik de Ajax (oorlogsschip) Vergaan 06-12-1821 nevens
het Moddergat onder Nes gestrand een document waarin geschreven wordt wat er precies? is gebeurd want daar zijn twijfels
over bij de Grietman en Assessor van Westdongeradeel want waarom als het de waarheid is wat de capitein verteld hetgeen hij
zo geheel koel weg poogt aan te tonen enz. , jaar 1822 (3)
Filbach David---- 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)
Filbach David, 559 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)
Filippus Arendje 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 19
Filippus Arendje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Filling---- Jilling (Filling, Dilling?) Gerrit Binnes,, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 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)
Financien---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en Bepalingen wegens
de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der
Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn ambtelijke stukken zonder familienamen
enz. jaar 1823 (27)
Finch J. H. te Londen Kapitein op de Lively, 20-12-1837

Finch J. H. te Londen Schip de Lively, 23-11-1837

Finch J. H. van Engeland Kapitein op de Lively, 28-02-1837
Finch S. H. Engeland Kapitein op de Eclipse, 13-03-1841
Finch S. H. van Engeland Kapitein op de Eclipse, 02-02-1841
Finia S. S. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
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Fink Benjamin een kamer in de Schoolstraat komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een
Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote
Grondpachter jaar 1815 (3) dossier (34)
Fink Benjamin uit een kamer omtret de Schoolstraat,wordt vermeld als debiteur 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.
Fink Jacob S., Casteleyn te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Fink Jouke, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Finkum de Kerkvoogdij van, 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)
Finkum, een lijst met ca.120 Hervormde ingezetenen van Finkum en Hijum (familienaam zie onder indexletter) betreft
Tractement van de Predikant Jaar 1814
Finn William vaart van Amsterdam op Friesland met het Schip de Curlen, jaar 1839
Finnema Auke H.---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes Martens
Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum verklaren zeer wel gekend te hebben de
persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met Pieters Jantje
onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen dit document
ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout van Akkrum tevens een brief van de Armenvoogden van
den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is ondertekend door Finnema Auke H. , Akker
van der A. G. enz. jaar 1814 (5)
Finsterwolde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Finstra Lammert L. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Firgum Jochem B. Leeuwarden Politiebediende, jaar 1838

Fischer Harmen, 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)
Fischer J. C. 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. in data 11 Februari 1814 no. 150 en
April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Fischer J. C. (Johannes Coenraad) (J.Czn.) Predikant te Ureterp en Siegerswoude ondertekend een staat wegens agterstand van
zijn Tractement totaal f. 1002-5- en de Schout van de Gemeente Ureterp Harkema J. ondertekend een begeleidende brief aan
de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland enz. jaar 1814 (3)
Fischer J. C. (Johannes Coenraad) (J.Czn.) Predikant te Ureterp, hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar
1819 (1)
Fischer Lina vrouw van Feenstra K. , 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)
Fischer Margaretha vrouw van Hoekstra Jurjen, 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)
Fischer Stephanus Jacobus---- Vries de Cornelis Adams Schutter hij bevind zig nog in een ziekelijke toestand volgens
medische verklaring van Fischer Stephanus Jacobus Heel en Vroedmeester te Gorredijk enz. jaar 1837 (5)
Fischer von Benzon Margaretha Bathilde gehuwd met Visser B. A. , 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)
Fise Thomas Kapitein op de The Damsel of Great Yarmouth, jaar 1839
Fisken van Echten Paul Daniel, Onderwerp een gevraagd request enz. jaar 1823 (1)
Fisker P. D. van Echten onderwerp een bericht op een Request van hem enz. jaar 1824 (4)
Fisker Poul Daniel---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document, het betreft het St. Jacobs of St
Jops Leen te Oldenhove de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden
in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen de voorzitter Albarda J. verteld dat ik O. van Kammen van
Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove bij mij had enz. in het Logement vertoonde
ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief
van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737
Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje
Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H. waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en
Echten van H. P. C. enz. jaar 1841 (5)
Fisker van Echten P. D. te Embden een verzoek om het achterstallige enz. wegens leen onder Oldenhoven enz. jaar 1823 (1)
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Fisscher Melle Meinderts 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)
Fisser F. R.(gemeenteraadslid) Hij ondertekend mede navolgend document: Diverse leveranciers met name genoemd hebben
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)
Fisser Pieter Jakeles 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Fissev Japik Knilles, 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)
Fissia Jacob Pieters, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst
bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Fissia Jakob Pieters 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)
Fitalof Frederik---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip de
Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en van
de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz. Posthumus
Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is Filaloff Nicander
geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde
matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier
Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit
geen geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz. verder worden genoemd de
matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles
van het schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11)
Fitjero Joh’s Josephs---- Veen v.d. Heere IJdes plaatsvervaner voor Fitjero Joh’s Josephs, hij wordt vermeld op een lijst van
personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar
1814 (3) (dossier 5)
Fitjeroo Johannes----Fietjero Johannes Josephus (er stond Fitjeroo Johannes en is door de ambtenaar aangepast) 286
Leeuwarden is veranderd in Fietjero Johannes Josephus 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)
Fitzner F. te Zierikzee, 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
Fitzner F. te Zierikzee, 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
Fitzner F. te Zierikzee, 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)
Fitzner J. Ouderling te Zierikzee tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door
de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Fitzner J. te Zierikzee 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)
Fitzner J. te Zierikzee, 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)
Fkkema Joh’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)
Flach J. A.--- Flach P. Adr. en Flach J. A. een handgeschreven brief met hun handtekening op briefpapier met een mooi
briefhoofd (Drukkerij Flach Sneek) Blauw en Goud, verzoekt vergunning tot het mogen doortrekken van de walbeschoeiing
op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Sneek, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met
de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)
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Flach Jac. A.----- Flach P. A. en Flach Jac. A. beide te Sneek , een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt
vergunning tot het maken van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Sneek sectie enz. enz. , met
een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
Flach P. A. en Flach Jac. A. beide te Sneek , een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het
maken van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Sneek sectie enz. enz. , met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
Flach P. Adr. en Flach J. A. een handgeschreven brief met hun handtekening op briefpapier met een mooi briefhoofd
(Drukkerij Flach Sneek) Blauw en Goud, verzoekt vergunning tot het mogen doortrekken van de walbeschoeiing op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Sneek, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)
Flacke ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Flacke Sophia Paula , 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)
Flamion Pierre, geboren Termes in Luxenburg 1791 , 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)
Flaper Okke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Flapper A. A. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Flapper Auke A. 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)
Flapper Auke Annes---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de gemeente Nijland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Flapper Auke Annes en Oneides O. als gecommitteerden van Wiardema Zijl en Zijltie
Staten om gemelde te laten repareren enz. jaar 1815 (1)
Flapper D. IJ. de weduwe te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den
6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
Flapper D. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat
zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en
Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft
om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te
bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij
gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder
ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Flapper D. Y. de weduwe te Hartwerd 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)
Flapper G. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Flapper G. T. te Wolsum 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)
Flapper 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)
Flapper Ide J.---- Steensma Marten Wybrens, administreerend dorpsgecommiteerde, onderwerp, uitbetaling aan de
Schoolmeester met achterstallige schulden enz. zowel van de armvoogd Flapper Ide J. enz. jaar 1814 (2)
Flapper Ide Jacobs, Huisman wonende in het Oldeclooster onder Hartwerd dat hij in 1811 Armbezorger in Burgwerd was
enz. enz. jaar 1814 (4)
Flapper Iete Jacobs---- wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den
Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft
overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. ,
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
Flapper Iette Jacobs , 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)
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Flapper Iette Jacobs in Qualiteit als Geministrerende en Andela Ulbe Hantjes als Adjungerende Armbezorgers van den Dorpe
Burgwerde , 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)
Flapper J. D. te Westhem 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)
Flapper J. IJ. te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Flapper J. J. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Flapper J. Y. te Oldeklooster 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)
Flapper Jentje, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Flapper M. D. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Flapper Maria Trijntje, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Flapper Meye Gerrits, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10 waarin vermeld de namen van soldaten die
, overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Flapper Okke, 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
Fledderus H. P. (Hette Paulus) zijn benoeming en beediging tot burgemeester van IJlst jaar 1915 (4)
Fledderus J. Beurtschipper te Oldemarkt---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document
met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk
naar Sneek in werking is gebracht welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn
en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)
Fledderus J. Oldemarkt Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek jaar 1879
Fleerkamp Grietje---- Eilers Roelof Harmens van beroep Timmerknegt te Bakhuizen * 15-08-1813 te Wehm in het Koninkrijk
Hannover en gedoopt in de R. C. Kerk te Weult zoon van Eilers Harmen (overleden) in 1828 te Wehm en van Fleerkamp
Grietje zonder bedrijf te Wehm hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie ondertekend een brief waarin hij schrijft
vrijgesteld te zijn als Schutter maar enz. en hij Wenschende een huwelijk aan te gaan met Kempe Jantje Durks enz. jaar 1840
(3)
Flens C. Kapitein op de Vrienden, jaar 1838

Flens H. Schipper op de Lichtstraal, 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.
Flens Kornelis Kapitein op deVrienden , jaar 1837
Fleskens ….?, Treub ….?, en Pollema ….?, in de vergadering van 16 december 1910 hebben deze leden opgemerkt dat enz.
verder in de 2e kamer is aangedrongen dat de gemeenteveldwachters enz. enz. jaar 1911 (2)
Fleur Elisabeth---- Afrolder Jan Nicolaas staat vermeld in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken van de Luitenant Colonel Commandant de Depots 8e afdeling Infanterie ook aanwezig een extract uit het Stamboek enz
met zijn signalement enz. o.a. dat hij zoon is van Afrolder Nicolaas en Fleur Elisabeth en geboren te ’s Hertogenbosch op 27
augustus 1793 enz. jaar 1816 (2)
Fleur Johan Daniel hij is ingeschreven als gepensioneerde Militair en zijn pensioen was ingeschreven onder no. 1228 ten
bedrage van fl. 91 per jaar enz. jaar 1823 (1)
Fleur la D. de weduwe te Firdgum zij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Minnertsga wegens
een leverantie en/of diensen over het jaar 1813, . Jaar 1816 (12)
Fleur la D. de weduwe een rekening ter hare voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)
Fleur La D. S. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Fleur La D. S. 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)
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Fleur la D. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Fleur la Daniel de weduwe te Firdgum 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)
Fleur la Daniel te Firdgum 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)
Fleur la Jan te Tzummarum 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)
Fleur La R. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Fleur La 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)
Fleur la Rinnert te Firdgum 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)
Fleur La S. L. te Tjummarum 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)
Fleur la Sikke , Kastelein te Tzumarum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven
van allen aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van
voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Fleur la Willem Sexbierum Openbare middelen tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A.
L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918
Fleur Willem A. 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)
Fleur Willem 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)
Fleury , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. ,
jaar 1814 (2)
Flevo----- Wierdsma Gerardus geb. 8 juni 1885 Lemmer R.K. van beroep Slager een handgeschreven brief met zijn
handtekening, verzoekt als veldwachter te mogen worden aangesteld enz. enz., ook heeft hij een enige politieonderwijs
genoten van zijn broer die chef veldwachter te Nijmegen is, hij is aangesteld als veldwachter van de gemeente Lemsterland
voor de tijd van 1 jaar na de eedsaflegging, omdat Verbeek J. nog niet als veldwachter in dienst kan treden wegens een
uitgebroken staking der Alg. Scheepvaart Mij. Flevo enz. enz. jaar 1919 ( dossier (10) Flevo alleen (1)
Fliedstra Jelle Franses de weduwe te Ypekolsga , Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de
besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822
enz. enz. en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Flieger Christiaan te Dockum komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie
van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun
beroep enz. jaar 1814 (4)
Flieger Feddrik IJeges te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook
aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten
IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Flier de weduwe te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra
A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders 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)
Flier H. Hij ondertekend de volgende brief De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Flier Harmen, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig
in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Flier Kornelis, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum,
zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun
gemeente opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Flieringa Christiaan, 573 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd,
beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Flierl H. 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)
Flierl George Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving
van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824 (4)
Flierl H. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en
uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn,
Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)
Flierl H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Flierl H. lid van de Vroedschap van Dockum, zijn rekwest wordt geretourneerd, de Burgemeester van Dockum schrijft en
ondertekend een verklaring dat Flierl H. reeds verre in jaren gevorderd is en dat indien deszelfs zoon Flierl Laurens het geluk
mocht hebben van den Militaire dienst ontslagen enz. jaar 1814 (1)
Flierl H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Flierl Harm, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze
aan de Ingezetenen bekand dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot
Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H.
(Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze
Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso,
Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)
Flierl Harmen Lid van de Raad van Dokkum 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)
Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in Febr. 1812 is
vertrokken en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische dienst is
overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt om bij de
Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon zal moeten
leveren enz. jaar 1814 (7)
Flierl Harmen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Flierl Harmen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1816 (9)
Flierl Hermanus---- Westkoop Christiaan te Dokkum wonende geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door de
Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door Flierl
Hermanus Cum Soc.van de Comm. van de Roomsche Catholijke Gemeente te dokkum is gesteld op een stuiver weeks enz.
jaar 1815 (2)
Flierl Laurens---- Flierl H. lid van de Vroedschap van Dockum, zijn rekwest wordt geretourneerd, de Burgemeester van
Dockum schrijft en ondertekend een verklaring dat Flierl H. reeds verre in jaren gevorderd is en dat indien deszelfs zoon Flierl
Laurens het geluk mocht hebben van den Militaire dienst ontslagen enz. jaar 1814 (1)
Flierl Lourens---- Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in Febr.
1812 is vertrokken en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische
dienst is overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt
om bij de Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon
zal moeten leveren enz. jaar 1814 (7)
Flierl R. C. ---- Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W.,
Hoedemaker K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van Leeuwarden op Dokkum en alle wonende te
Dokkum. in welke dienst voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van Keuning E. J. ook
aanwezig de reglementen en tarieflijst ook wordt er gesproken over de Rijn en IJsselstoombootmaatschappij te Kampen die de
benodigde stoomboot zal leveren jaar 1856 (61)
Flierl R. C. .---- 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)
Flierl van der Veen, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Flierl van der Veen, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Fliert Herman als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Dokkum 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)
Flietstra Dirk P., Kuiper te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Flietstra Dirk Poppes , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Flietstra Durk P. Kuiper van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Flietstra P. W. te Heeg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Flietstra Pieter Willems, 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)
Flietstra Pieter Y. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Flietstra Pieter Ynzes, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen
tusschen de steden Workum en Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs
ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)
Flietstra S. de weduwe, zij 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)
Flik D. J. ---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de
staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering
van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in
perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel uit handen van de Russische commandant
de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar
verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,
Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes
Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de
betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan, Flik D. J. , Vries de C. J., jaar
1814 (15)
Flink A. T. te Hommerts-- hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben
tegen de volgende vergunning :
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in
de bermen van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met
de toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (14)
Flink Cornelis Jacobus Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te Middelburg. Sergeant 27-9-1836 Overleden te
Soerakarta (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Flink F. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is
vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de
interessen van 1811 en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Flink Godert 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)
Flink Jan 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)
Flint Marten Jans, hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Flisijn Frederik, 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)
Flisijn Frederik, 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)
Flo.t Jan Jans 660 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)
Flobbe Broer Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Flobbe Harmtje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Flobbe Hinkje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Flobbe Jacob Geerts staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816
(3) dossier (15)
Flobbe Jacob Harm 234 Wolvega 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
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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)
Flobbe Jacob Harmens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Flobbe Jacob Harms 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf 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)
Flobbe Jan Geerts 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)
Flobbe Jan Geerts 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)
Flokstra Dirkje,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Flokstra Elisabeth, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Flokstra Hendrika, 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)
Flokstra Jan 159 Diever 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)
Flokstra Katharina,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Flokstra S. gehuwd met Remeker van Catharina,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Flokstra Siebrand , 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)
Flonson W. S. B. Candidaat bij hete. Classis van Leeuwarden dat hij ontvangen hebbende een Dispositie, een getekende brief
van hem aan de Gouverneur van Friesland jaar 1822 91)
Floo de Johan---- Binnes Hendrik, wonende te Buitenpost, de schout van Burum is onderrigt geworden dat voornoemde naar
de Vesting in Delfzijl is vertrokken verder wordt voorgedragen Floo de Johan enz. jaar 1814 (1)
Floo Tiemen Jacobs 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)
Flootman Tjeerd Harmens Nummerverwisselaar van Boer de Wouter Jorris Fokkes hij staat vermeld in een document (met 9
kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom
aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de
hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier
(21)
Floppe Jacob Harmens te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Florenier ….? Te Lemmer, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het
vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne
boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3
Floreson J. H. 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)
Floriam Grietje ---- 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)
Florijn H , Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der vertrokken onderwijzers de plaats
van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2)
Florimer Josep Marie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Lemmer 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)
Floris de weduwe te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus
Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
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Floris S. de weduwe te Damwoude, 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)
Floris S. de weduwe te Damwoude, 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)
Florison P. C. 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)
Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon (Predicant geroijeerd) 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 (4)
Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon te Lekkum 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)
Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon te Lekkum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en
Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft
de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon te Lekkum 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)
Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) ---- Starkenburg van Stachouwer tot Wehe E. F. Primarius Collator te
Schiermonnikoog ,Onderwerp: de vacature van een Hervormde Predikant op Schiermonnikoog zijn tractement enz. wegens
het vertrek van de dominee Hazellhoff H. W. (Hemmo Wilhelmus) en sedert geruime tijd door den kandidaat Florison W. S.
B. (Wopko Sybaldus Buma) is de Godsdienstoefening bediend enz. jaar 1822 (3)
Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) Candidaat tot den Heiligen dienst dat hij in 1821 enz. te Schiermonnikoog hij
heeft geen betalingen ontvangen enz. enz. een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1822 (1)
Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) een ingediend request met de klacht dat hij van april tot 18 augustus geen betaling
van tractement aan hem is gedaan Jaar 1822 (3)
Florisson ….? ---- Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar , bij opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is
geen remarque gevallen voor het tractement van voornoemde enz. en dat zijn Tractement van fl. 50.- hem beloofd zijn als
chirurgijn zonder enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50. is relatief de armen enz. verder
genoemd dr. Coopmans A. betaald voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810 enz. en idem voor
Dr. Florisson ….? over 1813 zodat dit bewijst dat enz. jaar 1815 (3)
Floriszon L. J., 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)
Flotting Christina ----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de
doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren wel in
1784 een dochter gedoopt Krisky Catharina Wilhelmina en in 1786 een zoon Krisky Christiaan Jacob is geboren. Kinderen
van den Soldaat Johan Krisky En hij verklaard dat zijn vader Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina uit russisch
polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle ,
verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar
1841 (8)
Flottouw Barend G. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Flous ….? de weduwe te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Fluchmacher ….? te Harlingen Kapitein op de Harlingen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)
Fluchmacher J. te Harlingen Kapitein op de Harlingen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)
Fluchmacher J. te Harlingen Kapitein op de Harlingen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1880 (2)
Fluessen.----Heeckeren S. O. J. (Sybrandus Obbo Jan) Crommelin Baron van, Baron, Burgemeester van Koudum, hij is op 22
april 1879 vanuit Elanuizen geheel alleen in een zeilbootje de Fluessen opgegaan om naar Koudum te varen maar hij is daar
nooit aangekomen zijn bootje werd leeg teruggevonden en zijn hoed is gevonden op laag land enz. enz. getekend de
Burgemeester Kat J. A. van Hem. Oldep. en Noordwolde jaar 1879 (1)
Flugler D. & Comp. te Groningen uitvoerder 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
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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)
Fluit Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Fluit Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Fluit Jan, komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Fluitman Franciscus Jans ---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het betreft haar request strekkende dat
haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en
2 van haar zonen oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft
verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar,
Meer van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar, Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes
10 jaar en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz. jaar 1840 (8)
Fluitman Gerben Jans, 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)
Fluitman Sijbrand Harings te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon
tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in
een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Fluitman Sybren Verwer---- Buth Abraham Andries wonende te Leeuwarden Gewezen Kust Kannonnier nog Competeerende
op 1 Juni 1815 wegens de Gemeente Noordwolde Oldeberkoop en Wolvega en hij nog tegoed heeft van het op 1 juni 1812
gemaakte accoord (een Notariële akte bij Notaris Bergsma Johan Caspar en Wierdsma Jentje Dominicus beide Keizerlijke
Notarissen = aanwezig in het dossier daar in worden genoemd Stellingwerf Bennier Leffers en Fluitman Sybren te Wolvega
beide gec. Van Oldeberkoop en Elsinga Cornelis , Janzen Cornelis ) enz. jaar 1815 (3)
Fluks F, reparatie aan IJzerwerk aan de Brandspuiten in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een
document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren
wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Fluks 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)
Fluks H. 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)
Flun Willem Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Fuselier2-5-1836 Overleden te Serang (Bantam) (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Fobbens of Tobbens H. D. wonende te Memel van beroep Schipper het betreft een opgemaakt Proces Verbaal door de
beambten gestationeerd te Engelmansplaat enz. jaar 1839 (4)
Fochteloo een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland
en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)
Fochteloo 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)
Fochteloo, 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)
Fochter Evert Ihnen 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)
Fock ….? te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Gemeente Harlingen 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)
Fockama Eelco 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)
Fockama S.---- Wijnsma Klaas Andries staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat als hij geen voldoende redenen van vrijstelling kan
aanvoeren hij onverwijld aan dat corps moet worden enz. tevens een medische verklaring van Simon M. dat voornoemde
wegens zijne lichamelijke zwakheid ongeschikt is enz. mede ondertekend door Fockama S. 1816 (3)
Focke F. W te Balk.---- wegens geleverde medicijnen, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de
Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Focke F. W te Balk.----Doper Jacob Johannes, zijne kinderen overboord en verdronken geschouwd door de Med. Doctor
Koopmans A. en Hofstra …? Chirurgijn te Balk en Focke …? Voorschotten , Wordt vermeld als debiteur op de staat
achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Focke F. W. Chirurgeijn te Balk , dat hij de armen in allle opzichten behandeld heeft na door den Armenvoogden enz. enz. en
dat in Balk bijna niemand enig geloof sloegen aan het zeggen van Focke dat hij van Balk wilde vertrekken enz. enz. verder
wordt vermeld dat de heer Reneman als gecommitteerde van het Gemeentebestuur van Gaasterland enz. dat Dr. Coopmans A.
dat hij bij de bediening van zieke personen enz. jaar 1814 (4)
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Focke F. W. Chirurgeijn te Balk van de eersten Mei 1797 tot 1 November 1800 een tractement heeft genoten van de
gemeente Balk van fl…… enz. enz. en van 17-01-1801 tot 06-01-1810 uit de Armenkas fl…… enz. , Verder is er een Med.
Doctor aangesteld Coopmans A. welke bij publicatie van het dep. Van Vriesland d.d. 06-06-1805 verplicht werd enz. en dat
Focke F. W. dan enz. enz. jaar 1814 (2)
Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar , bij opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is geen remarque
gevallen voor het tractement van voornoemde enz. en dat zijn Tractement van fl. 50.- hem beloofd zijn als chirurgijn zonder
enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50. is relatief de armen enz. verder genoemd dr. Coopmans
A. betaald voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810 enz. En idem voor Dr. Florisson ….? over
1813 zodat dit bewijst dat enz.tevens meerdere brieven hierover jaar 1815 (6)
Focke F. W. te Balk, de schout van de gemeente Balk Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, schrijft aan de Gouveneur dat
hij voldaan heeft aan het gerequeerde missieve van 26 september no. 932 enz. enz. jaar 1815 (1)
Focke F. W. van beroep Chirurgijn te Balk dat hij over de jaren 1812-1813-1814 onder kortinge nogtans van zoodanige
gelden, welke hij reeds van de Armenvoogden van Balk voor gedane enz. jaar 1815 (2)
Focke F. W. van beroep Chirurgijn te Balk de armenvoogden verklaren dat hij geen visites gelden maar alleen betaling van de
te leveren medicijnen maar voornoemde heeft zulks genegeerd en zelfs tegengesproken enz. jaar 1815 (1)
Focke Fredrik Wilhelm 28 guldens 14 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt
vermeld in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze
Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5)
totale lijst (11)
Focke….? E.---- Slooten van Adrianus is benoemd tot Kapitein van de mannen van de 2e Compagnie van het 10e Bataillon
Lnadstorm in het Arrondissement van Leeuwarden ondertekend door de Luitenant Kolonel van genoemd Bataillon Focke….?
E. enz. jaar 1815 (1)
Fockema Nicolaas, Kandidaten ter vervulling van de post van rechter te Leeuwarden met diverse persoonlijke gegevens jaar
1824 (2)
Fockema A. F. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Fockema D. T. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Smallingerland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Fockema D.---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni
1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd
aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en
Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens
de voldoening der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W.,
Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de
comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma
Evert Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder
en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie,
Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Fockema Daam en mede Eigenaars wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict
van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Fockema Daam Mr. 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)
Fockema Daam wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Fockema Daan---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni
1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd
aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en
Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens
de voldoening der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W.,
Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de
comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma
Evert Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder
en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie,
Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Fockema E---- 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

6255

285
23-03-1815

6025

555
20-08-1817

6051

775
29-10-1819

6053

915
14-12-1819

6392

118
22-02-1815

6024

484
25-07-1817

6683

2 deel 2
Blz. 15
04-01-1819
36 deel 1
blz. 12
16-01-1822

6709

6709

36 deel 2 blz.
17
16-01-1822

6394

378
21-04-1815
148
04-03-1815

6393

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)
Fockema E. ---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering dat in de
Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. enz. en ten
opzigte van Olivier Willem, Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert, Nijland Jurjen, allen te
Sneek en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E. jaar 1815 (1)
Fockema E. ---- Adroen Arne AndersenWoont Nötteröe Kapitein op het Driemast Pinkschip de Twee Gezusters vergaan op de
reis van Dramme naar het Nieuw Diep beladen met houtwaren enn vergaan het Bornrif Ameland ( gezonken 1816) verder,
voor ons Notaris Ypma Biense enz. met als getuige Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis) van beroep Zeekapitein en
Nagtegaal Jan Barends verder genoemd Foekema (Fockema?) E. en in tegenwoordigheid van Wijgers Jan (ook Wiegers)
Landbouwer en Rijs van Wouter (ook van Rees) geëmployeerde bij de waterstaat jaar 1817 (6)
Fockema E. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra
Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle
Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje ,
Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de
berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes,
Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de
geborgen ten lading overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz
Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
Fockema E. ---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij
liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en
Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een
verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door
hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel
wonende te Nes als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen
welke uit het schip de Albion, Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met
goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn
lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door
Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst
zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na
enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te
brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon
de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in
het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….? Verder
genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en Fockema E. enz. jaar
1819 (39)
Fockema E. ---- Weide van der Willem Roelof, Medicina Doctor te Dokkum wordt voorgerdagen als Chirurgijn Majoor bij
het 10 Bat. Landstorm te Dokkum door de Luitenant Colonel van het 1e e Bat. in het Arr. Leeuwarden Fockema E. die het
document ondertekend enz. jaar 1815 (1)
Fockema E. ---- Ypma Biense Openbaar Notaris te Holwerd met nagemelde getuigen, Laag van der Drevis Keimpes van
beroep Zeekapitein wonende te Hollum op Ameland welke heeft vertoond een procuratie aan hem en Nagtegaal Jan B.
tezamen afgegeven door Adroen Anne Andersen Kapitein van het verongelukte Driemast Pinkschip de twee gezusters enz.
enz. en geregistreerd te Dockum door Fockema E. verklaren in tegenwoordigheid van de getuigen Wijgers Jan van beroep
Landbouwer en Rijs van Wouter Geëmployeerde bij de Waterstaat beide wonende te Hollum op Ameland enz. getekend door
Laag van der Drevis K, Wiegers P., Rees van Wouter en Ypma B. aldus gepasseerd in presentatie van de Grietman Heeckeren
van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) (Baron) jaar 1817 (5)
Fockema E. (Mr.) te Dokkum 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)
Fockema E. (Mr.) te Dokkum, 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)
Fockema E. (Mr.) te Dokkum, 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)
Fockema E.---- Beintema Anne Wesels verzoekt vrijsteling van den dienst wegens Lichaamgebreken, maar Fockema E.
Lieutenant Colonel voor het 10e Bataillon Landstorm schrijft dat hij nog wel in saat is de dienst te doen enz. jaar 1815 (1)
Fockema E.---- Heringa Gosewinus Kapitein bij de Landstorm te Dokkum heeft in een request verzocht ontslagen te worden
van deze functie, maar de Luitenant Colonel Fockema E. van het 10e Bataillon Landstorm in het arrondissement Leeuwarden
maak daar bezwaar tegen in een door hem ondertekend document enz. jaar 1815 (1)
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Fockema E. is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 (2)
Fockema E. Lid der Gedeputeerde Staten te Vriesland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in
een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de
President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche
Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Fockema E.---- 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)
Fockema E.---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom Arend
Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip voornoemd
op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een document
ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit stuk is gegaan bij Vellema David
Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus
vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12)
Fockema E. te Dokkum 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)
Fockema E. Wordt vermeld in een document genaamd Extract Notulen gehouden wordenede voor de vergadering van den
raad der Stad Dokkum enz. hij is van mening dat de Raad bij het opmaken dier batige sloten voor den jaar 1818 enz. enz. jaar
1818 (4)
Fockema E.? ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een Predikant i.p.v. de
overleden Weide van der L. W. ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema E.?, Posthumus Frans
N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar 1816 (4)
Fockema Eelco---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad om in de plaats
van Assen van H. en Fockema IJ. Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof
Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en
Cement enz. jaar 1816 (1)
Fockema Eelco Lid van de Raad van Dokkum 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)
Fockema Eelco 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)
Fockema Eelke te Dokkum 22 dezember benoemd als notaris en ze zoeken een vervanger voor de functie Ontvanger der
Domeinen en benoemd wordt Schelle van Gijsbert enz. jaar 1821 (2)
Fockema H. 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)
Fockema Hidzert, 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)
Fockema IJ.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad om in de plaats van Assen
van H. en Fockema IJ. Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae
Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar
1816 (1)
Fockema J. te Dockum wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn Steenfabrijk
voor 13.300 Tonnen enz. jaar 1837 (5)
Fockema J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Fockema J. wonende te Dockum betrefende enen teruggezonden request van hem, Octrooi over de Olie en dit wel door hem
betaald moet worden enz. enz. jaar 1814 (1)
Fockema Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Fockema Johannes benoemd voor de Stad Dokkum 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)
Fockema Johannes staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien
van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Fockema Johannes 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)
Fockema Johannes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Fockema M. E. Ouderling te Dokkum tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Fockema M. E. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Fockema Mev. 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)
Fockema Mr. Nicolaas 38 jaren te Leeuwarden, hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van plaatsvervanger in
de rechtbank te Leeuwarden met een kolom Voormalige en tegenwoordige qualiteiten en Aanmerkingen enz. jaar 1822 (2)
Fockema Mr. Nicolaus 29 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van
Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s
zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma
jaar 1823 (2)
Fockema N. ---- Brons Knottnerus W. predikant in Oostvriesland en kandidaat voor de sinds 1821 vacante plaats te Nes op
Ameland enz. de 1e brief wordt ondertekend door de Staadsraad Directeur generaal voor de zaken der Hervormde Kerk de
heer Calland Keppel ….? En de 2e brief door de Scriba van Dokkum Adriani A. met als onderwerp; een verbeterde Predikant
woning enz. en gaat naar Leeuwarden om zijn kinderen en kindskinderen eens te zien en zal dan bij zijn schoonzoon Fockema
N. zijn, jaar 1823 (6)
Fockema N. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Kerkeraad van de Doopsgezinde
Gemeente op het eiland Ameland bekend onder de naam van Jan Jacobs Gezinden dat Reinders Jantje in leven wonende te
Blija voornoemde gemeente heeft geconstitueerd tot hare erfgenaam en dat Rinia Anne Melis Huisman te Blija gemelde
nalatenschap onder zich heeft en niet genegen is om enz. jaar 1815 (2)
Fockema N. benoemd tot Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bieruma Oosting J. die benoemd is tot
Rechter aldaar jaar 1822 (2)
Fockema N.---- Fokkema Johannes van beroep Zeepzieder te Dockum hij zig door de toepassing van de Stedelijke Octrooien
in zeer onaangename omstandigheden bevind ook al omdat het Octrooi op Olie enz. enz. hij tekend als N. Fockema jaar 1814
(2)
Fockema N. hij is benoemd tot regter van de regtbank te Leeuwarden i.p.v. wijlen Jongsma E. enz. jaar 1825 (3)
Fockema N. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekent een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere
Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Fockema N. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B.. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar
1815 (3)
Fockema Nicolaas 38 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info) van candidaten ter voordracht voor de functie
van Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz. i.p.v. Bierema Oosting die benoemd is als rechter aldaar. Jaar
1822 (2)
Fockema Nicolaas 34 jaar---- hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.v.m. de
benoeming van Oosting Johannes Bieruma tot rechter jaar 1818 (2)
Fockema Nicolaas 36 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)
Fockema Nicolaas 39 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)
Fockema Nicolaas 40 jaar hij is candidaat voor de post van rechter Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus, met zijn
voormalige posten en kwaliteiten enz. enz. jaar 1824 (2)
Fockema Nicolaas Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)
Fockema Nicolaas 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)
Fockema Nicolaas 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)
Fockema Nicolaas 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)
Fockema Nicolaas---- Welderen Rengers van Edzard Reint 23 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van
Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de
Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)
Fockema Nicolaas, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Rechter van Instructie in de Rechtbank van Leeuwarden
door de benoeming van Tromp Tiete Lolkes als vice President (ook tot Rechter) in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt
vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)
Fockema O. F. Kapitein is met zijn schip de 4 gebroeders vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Londen staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
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land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar
1839 (4) dossier (8)
Fockema R. A. gehuwd met Sytzama M. C. F. Baronesse van, 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)
Fockema S. Med. Doctor te Leeuwarden Toekenning van de Gouden medaille wegens het grootste aantal vaccinaties in
1817 die hij zonder enige beloning hebben gedaan enz. jaar 1818 (6)
Fockema S. een aan hem toekomende Ordonnantie ter uitbetaling enz. jaar 1816 (1)
Fockema S. Med. Doctor te Leeuwarden, Toekenning van een Gouden medaille wegens de inzet voor belangeloze IJver ter
bevordering van de Koepokinentingen over het jaar 1819. Jaar 1823 (2)
Fockema S. Secretaris wordt vermeld in een document van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)
Fockema S.---- Simon M. Medicina Doctor en Vice President der Provinciale Geneeskundige Commissie en Fockema S.
Medicina Doctor onderwerp: Vitringa Coulon J. President van voornoemde commissie en medicus van de gevangenhuizen te
Leeuwraden zig allen begeven hebben naar het voormalige tugthuis, huis van correctie en dedentie en hebben geconstateerd
dat deze ruimte bij lange na niet geschikt is voor 350 gevangenen enz. namend het Collegie van Regenten over deze
gevangenhuizen tekend de President, Romkes Johan jaar 1817 (4)
Fockema S. 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)
Fockema S. te Leeuwarden, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Fockema S. voor Vacatiegelden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van
uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
Fockema---- Schelle hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der registratie der Domeinen te Dokkum enz. i.p.v.
de Heer Fockema die tot Notaris is benoemd jaar 1821 (1)
Fockema 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)
Fockema Y. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in
en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn,
Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)
Fockema Y. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste 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)
Fockema Ynse Koopman te Dockum schrijft en ondertekend een brief dat hij provisioneel is benoemd door den voormaligen
Prefect van het Departement van Vriesland tot eerste luitenant van een compagnie der Nationale Garde, dat hij heeft bereikt de
leeftijd van 33 jaren en dus ten opzigt van zijn leeftijd enz. enz. jaar 1814 (3)
Fockema Ynso, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij
deze aan de Ingezetenen bekand dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld
tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van
H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze
Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso,
Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)
Fockema Ynto wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Fockema Ynto wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1816 (9)
Fockema….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Focken Fredrik Willem Genees Heel en Vroedmeester te Balk , Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,
Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (29)
Fockends L---- Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius Oeberius H. geven met verschuldigde eerbied te
kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23 februari 1802 voor de Ledematemn
van de Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een perso
omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10 juni
1812 enz. ook een request naar de Gemeente Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos is
geweest aangezien het kwaad dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend enz. jaar 1814
(11)
Fockens Do. 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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Fockens F. te Harlingen met het Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fockens Focko --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Fockens Gerhard Regnier ---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het
volgende: een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier die thans
zijn 10e verjaardag beleeft thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen alhier enz. enz. . wordt in
genoemd Cloecq J. D. weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W. waar een misrekening heeft plaatsgehad enz. en
wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)
Fockens Gerhard Regnier---- Fockens L. Predikant te Sneek , hij wordt geaccordeerd voor schoolgeld van zijn zoon Fockens
Gerhard Regnier overde jaren enz. enz. jaar 1821 (3)
Fockens H. F. F. Predikant te Hallum, hij is beroepen in de gemeente van Opwijzel en Koten jaar 1818 (2)
Fockens J. C. Commies te Oostmahorn , hij schrijft en ondertekend een brief met het verzoek omdat hij steeds als 2e commies
wordt betaald maar dat hij 1e commies is sinds 15-01-1823 dit te veranderen enz. jaar 1825 (2)
Fockens L. (Lukas) ---- Muntz R., Fockens L. (Lukas), Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te
Bolsward als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas
enz. dat zij onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief van Serinelius Petrus dat hen
gesommeerd is binnen drie dagen wegens enz. jaar 1815 (5)
Fockens L. (Lukas) 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)
Fockens L. (Lukas) Predikant te Sneek , hij wordt geaccordeerd voor schoolgeld van zijn zoon Fockens Gerhard Regnier
overde jaren enz. enz. jaar 1821 (3)
Fockens L. (Lukas) Predikant te Sneek , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende: een bericht van
ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier die thans zijn 10e verjaardag beleeft
thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen alhier enz. enz. . wordt in genoemd Cloecq J. D.
weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W. waar een misrekening heeft plaatsgehad enz. en wegens zijn zoon Beekhuis
Hermanus als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)
Fockens L. (Lukas). ----- Roock de J. F. en Fockens L. (Lukas) Predikanten der Hervormde Gemeente te Sneek geven met
diepe eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij herhaalderlijk bij hunne
kerkeraad en de Heren Burgemeesteren der Stad Sneek om uitbetaling van hun agterstallig Tractement maar enz. jaar 1814 (2)
Fockens L. (Lukas). Predikant 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)
Fockens L. (Lukas).---- Roock de J. F. en Fockens L. (Lukas). beide Predikant ondertekenen een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat hunne Tractement in de jare 1811-1812-1813 onder het Fransche Bewind niert betaald zou worden aangezuiverd
en heeft de kerkeraad enz. jaar 1814 (4)
Fockens L.---- Jakles Dirk meester in de rechten Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den
vrederechter bij de rechtbank te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2)
Fockens L.---- Jakles Dirk meester in de rechten Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den
vrederechter bij de rechtbank te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (4)
Fockens L. R. (Livius Regnerus) ---- Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van
Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen op dien kan worden staat gemaakt enz.
als daar is de depositie van Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle en Jans Jouke met zijne vrouw
ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd Heide van der Sieds Renderts
en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns
Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke
wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en
zijn vrouw Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens
in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar
1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme
Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire van Bolsward Fockens L. R.
(Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een
getekende verklaring bij de notaris Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar verder genoemd
Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar
Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,,
Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins, Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate
Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma
Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

Fockens L. R. (Livius Regnerus) de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de
Gemeente Bolsward die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer
en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Fockens L. R. (Livius Regnerus) Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Fockens L. R. (Livius Regnerus) President Burgemeester der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het overlijden van Muntz Rudolphus in leven
President Burgemeester dezer Stad en in zijn plaats benoemd Fockens Livius Regnerus enz. jaar 1814 (1)
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Fockens L. R. (Livius Regnerus) wordt benoemd tot Burgemeester van de Stad Bolsward en President Burgemeester voor de
maand Januari, Muntz Rudolphus voor de maand Februari, Romkes Frans voor de maand Maart, Hoeksma Thomas voor de
maan Fockens L. R. (Livius Regnerus) d April enz. jaar 1814 (3)
Fockens L. R. (Livius Regnerus)----President Burgemeester der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het overlijden van Muntz Rudolphus in leven
President Burgemeester dezer Stad en in zijn plaats benoemd Fockens L. R. (Livius Regnerus) enz. jaar 1814 (1)
Fockens Livius Regnerus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van
de Raad van Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Fockens Livius Regnerus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van
de Raad van Bolsward enz. jaar 1816 (6)
Fockens S. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Fockens S. te Sneek 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
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Fockens Thomas te Wierum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Nes in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Fockes Roel, 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)
Focking te Amsterdam, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek als
verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Focking W. te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 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)
Focking W? te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)
Burgemeester van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden
van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Fockma Doeke Wijberens van beroep landbouwer---- 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)
Foddersdage ? Dirk, 68 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)
Foeckens J. 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
Foeke F. W., 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)
Foekema Fedde A. 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)
Foekema Albert Foekes geleverde Kalk, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de voormalige
dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Foekema Bauke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
Foekema E. ---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes
beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en op
genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A.
Commies, Swart de R. Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en
namen van bergers Hoekstra Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje
Arends, Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E.
verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen
van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans Durk Hartmans enz. jaar 1819 (7)
Foekema Eelco staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende
de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)
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Foekema Eelco te Dronrijp 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)
Foekema IJnzo Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank
enz, enz,, (3) jaar 1818
Foekema J. te Aalsum 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)
Foekema Jan Foekes ---- Albertsma Harmen Alberts voorheen Herbergier te Ureterp thans Mr. Bakker te Gorredijk
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld en geeft met eerbied te
kennen dat hij nog steeds geen betaling heeft ontvangen betrefende het jaar 1811 in de Fransche Tijd een Brigade
Gensdarmerie in de Gemeente Ureterp gestationeerd wierd en dat zij ingekwartiert moesten worden en dat Foekema Jan
Foekes toenmalig lid van het gemeentebestuur enz. jaar 1816 (2)
Foekema Jeen Foekes te Ureterp van Competenten ouderdom, komt voor op de lijst van candidaten tot Vrederechter van het
Kanton Beetsterzwaag i.p.v. de heer Arendsz Tjeerd die is overleden. Jaar 1822 (4)
Foekema Jelle Tjeerds * Bolsward 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)
Foekema Jelle Tjeerds 258 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)
Foekema Jelle wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat. Inft.
Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz.
jaar 1841 (3)
Foekema Joh’s 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)
Foekema N. bij de 1e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz.
met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
Foekema N.---- Posthuma Jan , Docter wonende te Dragten dat hij sedert enige tijd is benoemd en aangesteld als Lid der
Schutterij maar dat hij wegens zijn zwak lichaamsgestel en dat hij van tijd tot tijd bloedspuwingen heeft zig buiten staat voelt
enz. deze brief iaan de Gouverneur van Vriesland is ondertekend door Foekema N. jaar 1815 (1)
Foekema N. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Foekema Nicolaas vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden met
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Foekema Nicolaus, 754 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)
Foekema O. S. te Abbega 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)
Foekema S. of Fockema Med. Doctor te Leeuwarden Toekenning van de Gouden medaille wegens het grootste aantal
vaccinaties in 1817 die hij zonder enige beloning hebben gedaan enz. jaar 1818 (6)
Foekema Ynso te Dockum 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)
Foekema, E., 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)
Foeken Dirk O. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Foeken F. W. te Balk komt voor in een document Advies gegeven door het Collegie van Zetters in het District van Ontvang
Balk op het rekwest van voornoemde reclamerende wegens verhooging der Belastin op het personeel van de enz. jaar 1841 (9)
Foekens A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Foekens A. S. nr. 68 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Foekens Adr. Expediteur en Cargadoor te Harlingen, en brief met zijn handtekening en gedrukt briefhoofd, een aanvraag voor
vergunning om een luifel te bouwen van een Loods enz. aan de Oostzijde van de Wilemshaven te Harlingen enz. met een
aantal tekeningen (Blauwdruk) van de situatie , met de toestemming en de bouwvoorwaarden, jaar 1920 (25)
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Foekens F Directeur Stoomboot Mij. Schip de Telegraaf, Staat vermeld in een document opgave betreffende de
veranderingen gedurende het jaar 1873 voorgevallen enz. jaar 1874 (4)
Foekens F. 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
Foekens F. te Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Foekens F. te Harlingen Schip de Minister Fock, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Foekens F. te Harlingen Schip de Minister Fock, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, 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)
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Foekens F. te Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Foekens F. te Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Foekens Herman Fredrik Theodoor---- Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman
Fredrik Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp L. W. (Luchien
Willems) te Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum , Campen J. (Johannes) te
Gerkesklooster , Damsté J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne
dienst ontslagen maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te
Augsbuur enz. jaar 1821 (4)
Foekens J. van de Harlinger-Sneeker Stoomboot-Maatschappij met het schip de “Aurore” Onderwerp: maakt bekent dat de
dienstregelig is gewijzigd van Sneek naar Harlingen via enz. met zijn schip wat ook in een advertentie ( 1 stuks aanwezig in
het dossier) is aangekondigd, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld ,
jaar 1881 (4)
Foekens J. C. te Oostmahorn, Kommies aldaar. Onderwerp probleem met zijn Tractementbetalingen enz. jaar 1825 (4)

Foekens J. Harlingen Stoombootdienst van Harlingen naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)
Deel 1, 1.
Foekens J. Harlingen Stoombootdienst van Harlingen naar Zwolle en Kampen, hij wordt vermeld in het Register van de
06-06-1855
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (6)
2
Foekens J.---- Oppen van & zoon en Foekens J. en Robinson ….? te Harlingen Onderwerp: scheepsdienst van Harlingen op
22-02-1849
Londen en van Rotterdam op Londen enz. jaar 1849 (5)
Map 24 en 24- Foekens J. te Harlingen Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens
A
J., Schouwenburg H. Jacobsz. , Slooten van G. A. , ook een dossier dat er klachten van andere schippers zijn tegen de
1866--1867
Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, Reglementen en
tarieflijsten aanwezig ook een lijst van bestaande breedte en diepte der Sneeker-Franeker-Zeilvaart enz. jaar 1866-1867 (72)
Map 25
Foekens J. te Harlingen Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen over Franeker, Welsrijp, Winsum,
1866--1867
Oosterlittens, Kromwal, Rien en Tirns naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J., Schouwenburg H. Jacobsz. , Slooten
van G. A. , jaar 1866-1867 (12)
56
Foekens J. te Harlingen varende de Stoomschepen van Rotterdam en Amsterdam en vele andere havens. De Onderwerp: de
26-01-1847
schade die hij in 1847 heeft ondervonden enz. komt in het hele dossier voor jaar 1849 (14)
3, 4
Foekens J. te Harlingen Schip de Cargadoor en door Robinson A. G. te Londen varende de Stoomschepen van Rotterdam en
10-02-1849
Amsterdam en vele andere havens. De Onderwerp: de schade die hij in 1847 heeft ondervonden enz. jaar 1849 (14)
3, 4
Foekens J. te Harlingen Schip de Cargadoor en door Robinson A. G. te Londen varende de Stoomschepen van Rotterdam en
10-02-1849
Amsterdam en vele andere havens. De Onderwerp: de schade die hij in 1847 heeft ondervonden enz. jaar 1849 (14)
2
Foekens J. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
03-02-1873
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
3
Foekens J. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
13-03-1874
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Jaar 1882 akte Foekens J., Directeur van de Harlinger Sneeker Stoomboot Maatschappij met het Stoomschip de “Aurora” een aankondiging
13
dat de dienst Harlingen Sneek wordt opgeheven enz. jaar 1812 (3)
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Foekens J., Slooten van G. A. en Snijder A. A. alle te Harlingen wonende, Onderwerp: een aankondiging van zijn
Stoombootdienst met zijn schip genaamd de
“ Aurora ” van Harlingen op Sneek tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, ook aanwezig een
aanplakbiljet, jaar 1880 (3)
Foekens Jan Cornelis, Commies van den 1e klasse en Fiers Pieter Commies van den 3e klasse beide bij de in en uitgaande
regten en accijnsen te Controle Dockum te Oostmahorn. Onderwerp zij schrijven en ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat zij s’maandelijkse betalingen willen enz. jaar 1825 (3)
Foekens Jan Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Foekens Jan Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een
geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen ook genoemd de heer Robinson ….? En
Moens Bernelot dat aan hen dat ook is verleend enz. jaar 1847 (4)
Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een
geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen enz. jaar 1847 (8)
Foekens Kornelis Jans Gevolmachtigde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder
in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks
Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Foekens L. voor Intrest van een Obligatie enz. , 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
Foekens L. R. de weduwe te Bolsward ter zake een te hoge aanslag der belastingen op het personeel wegens hare paarden enz.
jaar 1824 (4)
Foekens R. 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)
Foekens te 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)
Foekens Thomas Landbouwer te Wierum 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)
Foekerts Gerrit te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Hindelopen enz. enz. jaar 1822 (3)
Foekes Auke, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813
enz. jaar 1814 (3) dossier (32)
Foekes Bauke Mr. Bakker te Sloten wegens Brood enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz.
jaar 1814 (4) dossier 12
Foekes Enne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega 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)
Foekes Jan te Ballum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Foekes Sjoeke---- Pletting Jetze een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e Afdeling
Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst van hem
waarop o.a. vermeld zijn ouders Pletting Lieuwe en Foekes Sjoeke, geboren 6 december 1797 te Leeuwarden enz. jaar 1839
(4)
Foekes Titte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Foekes Ype, Cornelis Lieuwe en Luitjens Frans alle Schippers van Ferwerd op Leeuwarden. Onderwerp; betreft hun Octrooij,
een gezamenlijk request dat zij eenige tijd herwaarts hunne veeren rustig en vredig hebben bevaren en dat er maar 6
beurtschepen in de veer mogen enz. jaar 1822 (17)
Foeking N. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Foekstra Jan 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)
Foelkama ….? 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)
Foens Simon Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39,
beschrijvingsbiljet, geteld 21 deuren en vensters enz. ook een brief van Foens Simon door hem ondertekend ook een
aanslagbiljet enz. jaar 1839 (18)
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Foerman H.---- Voerman H. (ondertekend Foerman H.) Lemmersche Veerman een door hem getekend ontvangsbewijs voor
levering van aan het 3e Bataillon te Campen aan de Groenwegen ….? 1e Luitenant officier der kleding enz. jaar 1814 (2)
Fogelsanghstate------ Kuipers Pieter Piers, 41 jaar * Hardegarijp, huisknecht te huize van mevr. Van Heemstra op het
Buitengoed Fogelsanghstate te Veenklooster is aangesteld als Veldwachter te Veenklooster jaar 1917 (8)
Fogteloo F. IJ. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A.
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders 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)
Fogteloo F. IJ. 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
Fogteloo F. IJ. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Fogteloo F. J. 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)
Fogteloo F. Y. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Fogteloo Frederik---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan en
Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan
Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Fogteloo Frederik Freerks wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet
op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde
bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
Fogteloo Jan gehuwd met Frederiks Elisabeth ---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat
zoon van Fogteloo Jan en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes
Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Fogteloo Jan, Hij wordt voorgedragen als Zetter in het District van ontvang van Dokkum 1823 i.p.v. Schaafsma Bote enz.
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Fok Bernardus 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 1877 (2)
Fok Bernardus naar Oost Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Fok Bernardus naar Soerabaja, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Fok Bernardus nar Suriname, 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)
Fok Bernardus op de Wilde Vaart, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Fok de H. Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat het gtal der
ingeschrevenen personen en Attesten voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Fok Jan 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)
Fok Jantje J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Foke? Johannes 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)
Fokes Foke---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland, Onderwerp: Het Tractement van
de Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811 die betreffen een
aantal rekeningen daarin genoemd : Borger J. de weduwe betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een
particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en
wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is geleverd en verhuurd
een stallinge voor 8 paarden en nog een rekening voor geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma
Johannes wegens vertering door de Chandarmes, Cornelis Ruurd wegens wagen vragten, Harmens Heinte en Fokes
Foke,Oenes Jochum , Reinders Pieter, Pieters Sierd allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz.
enz.jaar 1820 (8)
Fokes Hielke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
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Fokes Jogchem, 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)
Fokje Jan Johannes 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)
Fokke Arnoldus Harme---- Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Fokke A. H. Kannonnier welke zich met groot verlof in
Vriesland bevind en verzoekt de Gouverneur deze te gelasten zich bij zijn bat. te vervoegen en de Kannonnier Bontekoe
Gerrit is gergtigd dat hij op groot verlof is verder genoemd de Geremplaceerde Woudsma Hesse Lijkles enz. jaar 1817 (2)
Fokke F. N (?) te Balk Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Fokke F. W. Chirurgijn wordt betaald over de jaren 1812 , 1813 en 1814 enz. vermeld op een staat van Pretentien tot betaling
enz. jaar 1816 (6)
Fokke F. W. Ondererp: afschrift van het vonnis door het hooggerechtshof te ’s Gravenhage gewezen in zijn zaak maar het is
weer enz. jaar 1833 (1)
Fokke F. W., Chirurgijn 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)
Fokke Frederik Wilhelm 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)
Fokke Fredrik Wilhelm van beroep Heelmeester, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1828 (3)
Fokke Fredrik Willem van beroep Chirurgijn te Balk schrijft en ondertekend een request dat hij in den jare 1801 op het
verzoek van de gezamelijke ingezetenen van Balk heeft doen afzien van de hem doen aangebodene zeer voordelige post van
Chirurgijn ter zee waarvoor de gemeente jaarlijks 50 gulden zal betalen voor het verzorgen van de armen enz. enz. jaar 1814
(2)
Fokke Fredrik Willem, (Chirurgijn?) 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)
Fokke Fredrik Willem, Chirurgijn te Balk , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland o.a. dat hij
in oktober 114 een request heeft gezonden waarin hij schreef dat zijn tractemet als chirurgijn jaarlijks was vastgesteld p
honderd caroli guldens maar dat hij slechts enz. jaar 1815 (1)
Fokke J. C. te Mantgum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Fokke Jacomina J---- Fokke L. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met
geliquideerde declaratie met de handtekening van Fokke Jacomina J. wegens afwezigheid van haar man jaar 1816 (2)
Fokke Joh’s C of O. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1)
dossier (5)
Fokke L. voor Vacatie gelden hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie
te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)
Fokke L. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde
declaratie met de handtekening van Fokke Jacomina J. wegens afwezigheid van haar man jaar 1816 (2)
Fokke L. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1945 ad. f. 42.= enz. jaar 1816 (1)
Fokke L., Geneeskundige te Heerenveen, betreft een door hem samen met Mann J. C., en Wijndels A W. ondertekende brief
jaar 1817 (2)
Fokke Lykeles van beroep Houtbaas, ---- Veer van der Sytse Douwes en Veer van der Pier Douwes beide wonende in de
Knijpe huis no. 150 , dat zij aangeslagen zijn voor enz. enz. en ook aan de Ontvanger Hemkes Klaas enz. ook genoemd de
aangeslagenen Hendriks Jouke een gezeten boerFokke Lykeles van beroep Houtbaas, Ates Roel van beroep Houtbaas, Klazes
Jolle van beroep Meester Schoenmaker en Hommes Sybe een gezeten Boer enz. jaar 1813 (4)
Fokkema Nicolaas---- Dijkstra Cornelis Harmens , Arbeider onder Oudwoude , Hij is weigerachtig om zijn aanslag van
onbebouwde eigendommen van de jare 1820 omdat deze aanslag gebracht is op de naam Vischjager Cornelis Harmens enz.
enz. ook nog een staat der Hypthecaire inschrijving met als schuldeiser Jonkheer Willem Hendrik van Heemstra voorheen te
Leer in Ost Friesland thans onder Veenklooster de akte is verleden bij notaris Nicolaas Fokkema te Leeuwarden ten laste
van Dijkstra Cornelis Harmens en Durks Antje echtgenoten te Oudwoude enz. enz. jaar 1821 (5)
Fokkema ….?---- Dennekamp Berend Harms geboren 1796 , Bedelaar en wordt vanuit Rhoden opgezonden naar
Ommerschans hetb betreft welke plaats zijn onderstand moet betalen, hij heeft sedert 7 jaren voor de opzending te Haulerwijk
gewoont bij den arbeider Fokkema ….? aldaar enz. jaar 1839 (5)
Fokkema ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van
schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)
Fokkema A. F. wegens Glazen maken en verwen, 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)
Fokkema A. J. krijgt vergunning tot het aanleggen van een dam, Waterschap de Triemen, jaar 1919 (1) ---- Waterschap de
Triemen---- Het grondplan van het Waterschap De Triemen schaal 1: 5000 begrenst door de weg van Zwaagveen naar
Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan, Kanaal Dokkum naar Stroobos en
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de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de vergunningen . Jaar 1919 (kaart 5)
(dossier totaal met kaart 26)
Fokkema Age Alles 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)
Fokkema Age Alles te Tietjerksteradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met
alle gemeenten van Friesland (86)
Fokkema Albert Fokkes---- Jong de Jippe Rinties ( dat de Commissaris Colonel indertijd op een briefje zijn naam verkeerd
heeft geschreven Jong de Jippe Tammes) heeft getrokken bij de loting nr. 79 moet zijn aangetekend getrouwd 18 Mei 1798,
Dat die aantekening hoort bij no. 80 als zijnde de daar genoemde Jong de Klaas Kornelis op die dag getrouwd en niet op 2608-1803 hetwelk de trouwdag is van den volgende en wel nr. 81 zijnde Haan de Wytse Jitses waar tevens de zelfde trouwdag
staat als bij nr. 83 van Fokkema Albert Fokkes enz. jaar 1814 (2)
Fokkema Allert Alles 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)
Fokkema Antje staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op
of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Fokkema B. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Fokkema D. D. de weduwe te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Fokkema D. D. de weduwe te Hallum 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)
Fokkema D. D. de weduwe te Hallum 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)
Fokkema D. D. de weduwe te weduwe te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie,
jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Fokkema D. D. te Hallum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Fokkema D. F. 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)
Fokkema D. T. 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)
Fokkema D. T. 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)
Fokkema Date Thijsses Beurtschipper te Dragten, Kuipers Sipke Rienks, Koopman onder Lekkum, Hijlkema Klaas,
Landbouwer onder Bergum , Zijlstra Rein Greelts Koopman te Dragten, Zijlstra Greelt Reins , Schipper te Heerenveen,
eigenaren van het vaste veer Dragten-Sneek v.v. en Dragten-Leeuwarden v.v., Onderwerp: o.a. handgeschreven brieven
met hun handtekeningen , een aankondiging van voormelde dienst met hun schip genaamd “Boterschip”, wat ook in een
advertentie (4 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (10)
Fokkema Date Thijsses Mede eigenaar beurtschip o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening Beurtsveer tussen
Drachten-Sneek-Leeuwarden Dossier(31) + Reglement en Prijslijst (53)
Fokkema Date Thijsses te Dragten, Beurt en Veerdienst van Dragten 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).
Fokkema Date Thijsses te Dragten, Beurt en Veerdienst van Dragten naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).
Fokkema Date Tijsses te Smallingeland, 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
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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)
Fokkema Dirk Douwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Fokkema Dote Thijsses-------- voor meer tekst zie bij Zijlstra Rein Greelts , Koopman wonende te Dragten, Zijlstra Greelt
Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks
eigenaar en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3 in het sedert het jaar 1696 bestaand
geoctrooid beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v. enz.
Fokkema E. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)
Fokkema E. Ontvanger betaald het resterende bedrag van 1810 en wel f. 920- -, hij komt voor op de Staat der Districts Kas
enz. gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van
zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 () dossier (88)
Fokkema E. Ontvanger, 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 (7) dossier (88)
Fokkema E. te Dokkum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fokkema E. te Dokkum Ouderling Classis van Dokkum 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)
Fokkema E. te Dokkum Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fokkema E. voor Registers Burgelijke Stand is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden
zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814
gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Fokkema E. wegens Zegels enz. is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het
art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert
jaar 1815 (3)
Fokkema E. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene uitgaven
van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Fokkema Eelko te Kollum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fokkema Elke te Dokkum Ouderling, 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)
Fokkema F. A. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Fokkema F. A. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Fokkema F. E. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Fokkema F. H. te Oudkerk 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)
Fokkema F. H. te Oudkerk 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)
Fokkema F. H. te Oudkerk 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)
Fokkema F. H. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Fokkema F.G. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking
nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van
Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland
enz. jaar 1839 (5)
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Fokkema Fokke staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1)
dossier (5)
Fokkema Gerrit Wiebes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz.
jaar 1815 (5)
Fokkema H. F. te Oudkerk, 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)
Fokkema Hend’ k G. 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)
Fokkema Hidzerd Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Fokkema Hiltje Fokkes weduwe van Miedema Klaas Sytses Landbouwersche onder Oudkerk Zij staat op een Generale lijst
Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (4)
Fokkema Hubert Aans, 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)
Fokkema J. J. te Sint Anna Parochie 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)
Fokkema J. te Aalsum 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)
Fokkema J. te Dokkum, Wordt genoemd op het document genaamd: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige
intresten over voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Fokkema Jacob Gerbens 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)
Fokkema Jacob Gerbens te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Fokkema Jacob, 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)
Fokkema Jan Fokkes 125 Kollumerzwaag 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)
Fokkema Jan Fokkes 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Fokkema Jan Lieuwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Fokkema Jeldert J., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Fokkema Jelle, 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)
Fokkema Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Fokkema Johannes te Rinsumageest hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fokkema Johannes van beroep Zeepzieder te Dockum hij zig door de toepassing van de Stedelijke Octrooienen in zeer
onaangename omstandigheden bevind ook al omdat het Octrooi op Olie enz. enz. hij tekend als N. Fockema jaar 1814 (2)
Fokkema Joldert 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)
Fokkema L. D. te Wanswerd 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)
Fokkema Lenze Broos te Oudega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een
aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
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Fokkema Linze Broers, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave (Bijlage) om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een
aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (1) (dossier 14)
Fokkema Livius te Workum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fokkema M. E. Franekeradeel 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)
Fokkema M. te Achlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Fokkema M. te Dongjum, 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)
Fokkema M. 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)
Fokkema Meindert L. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Fokkema N. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de
Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)
Document (13)
Fokkema N. wordt vermeld met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de
nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5
Fokkema Nicolaas staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)
Fokkema S. 20 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Fokkema S. 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)
Fokkema Sieger Fokkes 227 Oudeberkoop 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)
Fokkema T. F. te Westergeest , 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)
Fokkema T. H. 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)
Fokkema Tjebbe, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815
(5)
Fokkema Tjibbe Tjibbes onder Westergeest, hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Westergeest enz.
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Fokkema W. B. 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)
Fokkema W. B. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Fokkema W. H. te Hardegarijp, een handgeschreven brief met de handtekening van hem hij verzoekt een uitweg te maken
op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend Hardegarijp enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (11)
Fokkema Willem Willems 436 Jellum 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
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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)
Fokkema Willem Willems Dragten 8 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met
5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers enz.
jaar 1841 (3)
Fokkema Willem Willems staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat.
No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof
zijn gegaan, maar dat hij is gisteren van verlof teruggekomen enz. jaar 1817 (3)
Fokkema Wimke staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het
voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Fokkema Z. F. Arbeider te Beets, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het
gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets,
Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Fokkema Z. F.---- Lijnden van F. G. A. B. verhuurder en Fokkema Z. F. Arbeider en huurder te Beets onderwerp; Taxatie
van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld),
Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Fokken F. W. Kapitein is met zijn schip de Juffr. Johanna te Swinemunde op 27 april gearriveerd komende vanuit Leer staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Fokken S. te Warga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Fokkens ….? Te Bolsward Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fokkens ….? te Bolward Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fokkens A. 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)
Fokkens A. te Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Fokkens A. te Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Fokkens A. te Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Fokkens A. te Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Fokkens A. te Lemmer verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met de bij de firma Gebroeders
de Boer Scheepsbouw te Lemmer gebouwde Sleepkastje 2.25 lang 46 meter, breed 6 meter en diep meter groot 440 ton,
vergunning te krijgen om te mogen varen door de Tuitjezijlsbrug enz tevens de verdere correspondentie betreffende deze
aanvraag , jaar 1911 (20)
Fokkens Age gehuwd met Oppewal Dieuwke, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Fokkens Antoon Haringa, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Fokkens Ate Jans wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Fokkens Durk Sierk, Arbeider 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)
Fokkens J. 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)
Fokkens Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Fokkens Joh’s Jans 315 Witmarsum 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)
Fokkens L. A. , 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)
Fokkens L. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Fokkens L. Regnerus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Fokkens L. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fokkens Liepke Douwes te Tietjerksteradeel, 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)
Fokkens Linus Regnerus 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)
Fokkens Livius, 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)
Fokkens Luite Tidens, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte
inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant
Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de
Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van
beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over
welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde
dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Fokkens P. H. te Berlikum wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op het Zout voor zijn
Huidenzouterij voor 2000 Tonnen enz. jaar 1837 (5)
Fokkens Pier B. Baardscheerder 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)
Fokkens Pybe V met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) ermeld op een Quotisatie Lijst voor de
Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere
Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner
Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
Jaar 1815 (2) dossier (17)
Fokkens S. Regnerus te Bolsward 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)
Fokkens S. S. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Fokkens S. te Warga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Fokkens S. te Warga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Fokkens T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Fokkens T. te Wierum 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)
Fokkens te Niawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (5) Gehele provincie (122)
Fokkens Tewes , Vermeld op een request wat terug is gekomen van de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord
op enz. enz. Het verwonderd ons = (de Schout van de Gemeente Nes West Dongeradeel) dat er tekenaars gevende worden die
zig als voorgangers van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om
te klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de
Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange
pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de
aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende heeft hij met moord en en
dood bedreigd enz. enz. in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. Enz. heeft de heer
Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te
dwingen Enz. enz getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D. Schregardus Fredrik, Hatmans H.
D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814 (6)
dossier(11)
Fokkens Thomas een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Fokkens Thomas te Wierum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Ternaard , enz. enz. jaar 1822 (2)
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Fokkens Tomas hij tekent als Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , Staat vermeld op een lijst met ca. 290
gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens
den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Fokkens Urbbe Sierks Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland
bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Fokkens W. S. , hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling relatijf het
agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H. in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde
gecombineerd) enz. jaar 1814 (4)
Fokkens W. S. te Oudwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Fokkens Wibbe Sierks te Oudwoude 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)
Fokkens Wilbe Sierks te Oudwoude , hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Westergeest enz. enz. jaar
1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Fokkens Willems te Berlicum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Fokker J. P. te Sas van Gent , 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
Fokker J. P. te Sas van Gent, 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
Fokkes A. Kapitein is met zijn schip de Juno op 2 mei vanuit Cuxhaven vertrokken naar Partau Prince staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Fokkes Alent x Polma Fokke Rens ---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de
1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts
Landbouwer van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar
zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma
Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen die verklaart dat genoemde geboorte
enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de
navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van
Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798
is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt dat
zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte Hanewinckel Steph. en Woudstra
E. S., Andrea G. jaar 1817 (9)
Fokkes Alid---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het
request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het
verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en
Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes
Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van
naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en
een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz. jaar 1817 (7)
Fokkes Arjen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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)
Fokkes Bastiaan 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)
Fokkes Bastiaan 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)
Fokkes Bastiaan 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 147
Fokkes Bastiaan, 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)
Fokkes Bastiaan, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Fokkes Bauke, 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 (2)
Fokkes Boele Arbeider, 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)
Fokkes Daniel Kapitein op de Vier Gebroeders, jaar 1837
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Fokkes Dirk (de weduwe) zij en haar boerenhuis te Wijgeest wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de
Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Kollumerland, begin der Linie bij
enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2)
beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke
Enne Karst), Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J.,
Groenhof H. G., Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes , Swart Johannes Klaases, Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld
Walter Reijns, Wal van der Dirk Johannes, Koe de Age Harings, Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van
den A. M. , Kampe Dirk, Groot de S. R. alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum hoe zij van hunne Maire
Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz. en zij daartegen bezwaar moeten
indienen enz. enz. opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz. tevens een staat van uitgaven der genoemde
dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof Brugt G. , Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma
Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz. enz. jaar 1814 (7)
Fokkes Eppe, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen enz. enz. bij besluit 18 Januari 1815
No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen enz. enz. gezonden zijn aan de
Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Fokkes Ernst 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)
Fokkes F. W---- Elseloo van J. F. betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling
van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn
en deze zijn: Veldkamp Jan, Poppes Bauke Pieters, Albaada Tjietie Douwes, aanwezig een lijst met de crediteuren van de
gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel: Elseloo van J. F. , Tuyneir Wander Annes, Visser Tjeerd Harmens,
Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans , Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L., Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar
1815 (3)
Fokkes F. W., Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben
gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben
bekomen enz. jaar 1815 (2)
Fokkes Feenstra te Barradeel uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Fokkes Fetje---- Houten van Jacob Jans te Oostermeer zoon van Sietzes Jan en Fokkes Fetje, de Schout van de Gemeente
Oostermeer Tjepkema P. A. (Pieter Alles) schrijft een brief dat eerstgenoemde vrijstelling heeft wegens de Landmilitie omdat
hij de enigste zoon is en hun boerenknegt reeds dient enz. enz. jaar 1814 (2)
Fokkes Fetje---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en wonende beide
te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 17 Mei
1787 zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie enz.
heeft getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in
Fransche dienst is één gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der
Tjeerd Geerts Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris
Wilhelmij ook de Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (3)
Fokkes Foeke, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 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)
Fokkes Fokke 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)
Fokkes Frederik Daniels Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Fokkes Fredrik Wilhelm , 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)
Fokkes Haan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fokkes Harke , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Fokkes Harke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Fokkes Hedzerts 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)
Fokkes Hendrikje, 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)
Fokkes Hidzer, 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)
Fokkes Jacobjen, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 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)
Fokkes Jan de weduwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
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Fokkes Jelle, 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)
Fokkes Jetse te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Fokkes Johannes 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)
Fokkes Jouke de weduwe van, 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)
Fokkes Keimpe 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)
Fokkes Liepke , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (4)
Fokkes Liepke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (3)
Fokkes Liepke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (3)
Fokkes Lieuwe staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april 1816
door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Fokkes Martsen arbeisdster woonachtig in de Rottevalle weduwe van Wijnja W. A. in leven schoolmeester verklaard en
ondertekend deze kwitantie dat zij ontvangen heeft eene ordonnantie van f. 21.= enz. jaar 1816 (2)
Fokkes Minke weduwe v.d. Wal Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Fokkes Minne, 138 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)
Fokkes Pieter de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fokkes Pietertje P., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(5) dossier (11)
Fokkes Reitze 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)
Fokkes Sasker, 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)
Fokkes Siebe, 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)
Fokkes Sieger staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement
van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van
Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers
Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na
die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Fokkes Siepke de weduwe zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fokkes Siepke de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra
te Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fokkes Siepke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fokkes Sipke, 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)
Fokkes Steven 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)
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Fokkes T. te Wierum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Fokkes Tijs, 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)
Fokkes Wytze, 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)
Fokkes Ybee de weduwe heeft jaarlijks te hoeden uit een Huizinge op de Modder Huis in de Groote Kerkstraat enz. wordt
vermeld in de Eeuwige Renten wordt vermel 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)
Fokkes Yke en Heddinga Elias en zoon met als onderwerp twee declaratien ter voldoening aan voornoemden enz. jaar 1815
(2)
Fokkes Ype , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave , nummer 8 van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (4)
Fokkes Ype, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave, nummer 11 van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (3)
Fokkes Ype, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave, nummer 13 van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (3)
Fokkes Ype, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave, nummer 6 van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Fokkinga F. J.te Surhuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Fokma Doeke J. 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)
Fokma Jan Tjerks wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
Fokma Jaus Tjerks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben,
om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Fokma T. J. de Weduwe---- Elzing R. J. Timmerman te Irnsum, een request in een brief met zijn handtekening om de
wegruiming te bevorderen voor het hek op de oostelijke berm des wegen aldaar dat geplaatst werd door de Weduwe Fokma T.
J. , enz. enz. met een tekening van het dorp Irnsum enz. enz. jaar 1883 (10)
Fokstra Anske Bokkes Heerenveen Beurtschipper Heerenveen op Amsterdam

Fokstra Berend Siebrands 145 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden 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)
Fokstra Gerke Bokkes Schipper en Luxwolda Sytske Sjoerds Schipper gezamenlijk eigenaren en bevaarders van het
Beurtschip Amsterdam op het Heerenveen verzoeken met een breeder schip te mogen aanleggen enz. jaar 1829 (4)
Fokstra Jan Annes te Dronrijp wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie ,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Fokstra Symen F?. 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)
Folgerts Willem 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)
Folkama de Buhr Jan Remmert---- Een staat met kandidaten voor de post van Ontvanger de belastingen te Lieve Vrouwen
Parochie met op en aanmerkingen, talen die ze spreken enz. i.p.v. de aftredende ambtenaar Andringa van Arjen Lambertus en
wel Folkama de Buhr Jan Remmert, Zijlstra Pieter Pieters, Subli of Seibli P. jaar 1824 (4)
Folkema H. T. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Folker A. F. te Sliedrecht, Elizabeh I, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er
vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
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Folkerds D. 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)
Folkerrts A. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en
namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3)
Dossier 6
Folkers Cornelius 13 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende
het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn
enz. jaar 1841 (6)
Folkers G. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl. enz. enz.
wegens onderhoud van enz. jaar 1821 (4)
Folkers H. O. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Folkers Pieter de weduwe 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)
Folkersma F. O. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden
en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te
vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Folkersma J. O. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Folkersma J. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G.
Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus)
Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Folkersma J. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Folkersma Sipke Folkerts, Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding van de z.g. Speklaan beginnend aan de
westkant van de Vier Roeden en tot aan de sloot ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)
Folkersma te Koudum, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt
vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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)
Folkersma 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)
Folkersma Wieger Cornelis te Drogeham wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te
betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Folkert Foppes Thijsses Bruinsma ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen
inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der
Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes
weduwe van Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema
12 jaar en GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd over Thijs en
Folkert Foppes Thijsses Bruinsma kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma en Dijkstra Corneliske Folkerts en
Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling
wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij
welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841 (16)
Folkertma B. , Veehouder 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)
Folkerts A. te Doezem, Eendracht II , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er
vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Folkerts Aaghtjen, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden enz.
en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd,
en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Folkerts Aaltje Winkelierske 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)
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Folkerts Abel---- Dijkstra Mient, Schipper, Haan de Egbert, Schipper en Folkerts Abel Commissionair, Ondernemers ener
Stoombootdienst alle wonende te Doezem geven kennis dat zij met hun schip de “Eendracht” ingerricht voor enz. enz. tevens
een folder met de aankondiging, vertrektijden en tarief enz. jaar 1896 (4)
Folkerts Abel Doezum Stoombootdienst Doezum Leeuwarden Schipper op de Eendracht, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Folkerts Aele, 8 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)
Folkerts Alle 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)
Folkerts Alle staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier
(9)
Folkerts Alle 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)
Folkerts Alle, 22 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)
Folkerts Antje----- 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)
Folkerts Beitj 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)
Folkerts Cornelis---- Terpstra Folkert Cornelis geb. 15-01-1785 en gedoopt 7 April 1790 van beroep Tigchelaar gehuwd met
Linden van der Johana Pieters, zoon van Folkerts Cornelis en Jans Jetske , ,hij heeft zijn verplichtingen wegens de Militie niet
voldaan jaar 1825 (5)
Folkerts Freerk, 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)
Folkerts Geertje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Folkerts Gerrit---- Kat Jochum Folkerts te Hindelopern hij is aannemer en neemt werk aan te Harlingen aan de havenwerken
totaal fl. 19.600 en zijn borgen zijn Folkerts Gerrit te Hidelopen en Heystra Pieter Annes te Cornwerdt jaar 1815 (3)
Folkerts Gerrit 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)
Folkerts Gerrit te Hindelopen fl. 1250.= wegens vernieuwing van het Palenhoofd enz. Onderwerp: een door de Alg.
Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2)
Folkerts Gerrit 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)
Folkerts Gerrit te Hindelopen Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Folkerts Gerrit te Hindelopen, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Folkerts Gerrit te Hindelopen, 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)
Folkerts Gerrit 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)
Folkerts Gerrit Wethouder staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel der stedelijke regering
enz. jaar 1839 (4)
Folkerts H. O. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Folkerts Harmen, 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)
Folkerts J. O. te Wons staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
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Folkerts J. O. te Wons wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Folkerts Jacobje 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
Folkerts Jan te Veenwouden 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)
Folkerts Jan, 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)
Folkerts Jan, 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)
Folkerts Jochum 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)
Folkerts Meindert 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)
Folkerts Minne hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer onderwerp; bewijs van een een niet bestaande
hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz. enz. enz. jaar 1819 (17)
Folkerts Olke ---- 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)
Folkerts Otte moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Folkerts Otto, 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)
Folkerts Otto, 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)
Folkerts Otto, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Folkerts Renske †, 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)
Folkerts Rigtje---- Fontein Reinier President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het onderhoud van Folkerts Rigtje enz. jaar 1815 (2)
Folkerts Rigtje---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Grietman van Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Folkerts Rigtje geboren onder het behoor van de Stad Leeuwarden betreft het verschil van haar
allementatie enz. jaar 1815 (2)
Folkerts Rigtje---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Folkerts Rigtje dochter van Lucas Folkert thans op het Weidumerhout gehuisvest is het zelfde
meisje dat omtrent de verpligting tot alimentatie tusschen de Armvoogden enz. jaar 1815 (2)
Folkerts Tiede Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Folkerts Tjeerd, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten
laste van de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Folkertsma Eeltje 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)
Folkertsma Eeltje, 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)
Folkertsma Eelze, 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)
Folkertsma F. H te Wierum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Folkertsma Folkert Otes Hij is armvoogd te Molkwerum en ondertekend een stuk waarin zij om meer geld vragen enz. enz.
jaar 1814 (3)
Folkertsma Folkert, 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)
Folkertsma Frans Harkes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839
ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek
(17)
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Folkertsma G. E. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en
Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Folkertsma G. E. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Folkertsma G. E., 15 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)
Folkertsma Geert, 718 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)
Folkertsma Gerben Eelzes te Kortehemmen wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten
kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met
10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Folkertsma Hidde Johannes 30 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Folkertsma J. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Folkertsma Jacob Pieters te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot
den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in
een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Folkertsma Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Folkertsma Minne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(2)
Folkertsma 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)
Folkertsma te Wommels 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)
Folkertsma Ulbe---- Folkertsma W. Medicine Docyor te Leeuwarden wonende ondertekend een brief aan de Z. M. de Koning
betreffende dat zijn zoon Folkertsma Ulbe student in de Literatuur aan ’t Atheneum te Franeker van jongs af met eene
benauwde Borst bij wijlen is sukkelende tot hiertoe is geweest en heeft bij het minste hartkloppingen en dat hem voor de
krijgsdienst volstrekts ongeschikt maakt enz. tevens een brief ondertekend door de Advocaat Giffen v. N. en de Solliciteur
Meinsma A. enz. jaar 1817 (5)
Folkertsma Ulbo Kantonregter te Harlingen 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)
Folkertsma Ulbo vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden met
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Folkertsma W. het betreft een bericht van de Minister van Binnenlandsche zaken dat hij bij missive van enz. jaar 1817 (1)
Folkertsma W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Folkertsma 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)
Folkertsma W. C. te Drogeham is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Folkertsma W. Medicine Docyor te Leeuwarden wonende ondertekend een brief aan de Z. M. de Koning betreffende dat zijn
zoon Folkertsma Ulbe student in de Literatuur aan ’t Atheneum te Franeker van jongs af met eene benauwde Borst bij wijlen
is sukkelende tot hiertoe is geweest en heeft bij het minste hartkloppingen en dat hem voor de krijgsdienst volstrekts
ongeschikt maakt enz. tevens een brief ondertekend door de Advocaat Giffen v. N. en de Solliciteur Meinsma A. enz. jaar
1817 (5)
FolkertsmaTjerk Ottes te Koudum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van
het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de
Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)
Folkets Willem, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden enz. en
een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en
hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Follega Lijst met 5 namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg,
Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)
Follega, 13 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
Foller Lodewijk , gepensioneerd Soldaat wegens zijn overlijden op de 22’ oktober 1821 wordt hij ingeschreven in het
Grootboek Hoofdafdeling Militaire Pensioenen onder no. 570 enz. jaar 1821 (1)
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Folman Pieter Wybes te Follga, 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)
Folmer Anne Annes 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)
Fomee Heere de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Fomee L. F. Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt voor de kramen op de Maijmerk enz. Geextrateerd uit
het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het
totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en
Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis
alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert
den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is
betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Foment Jacob Geb. Hohn (Hohen?), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 1-7-1836 Overleden te Koempoelang
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Fomer Klaas, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Fomm Frederik Amsterdam Zeeman * 02-03-1819, jaar 1838
Fonck D. P weduwe van Zandbergen te Heerenveen komt voor in een schrijven van de Minister van Financiën aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende personen die een gratificatie ontvangen met vermelding van het bedrag enz. jaar 1841
(4)
Fonger Antje Eiberts, 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)
Fongers (Jongers?) Sijmen Roelofs 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)
Fongers C. E. te Boer 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)
Fongers Diewke, 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)
Fongers Eelke ontvangt wegens schoonmaken van het Raadhuis fl. enz. , Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven
van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?.
Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk
om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en
Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige
tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe
Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Fongers Jacob 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)
Fongers Klaas te Boer , Beurt en Veerdienst van Boer naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).
Fongers P. E. te Boer 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)
Fongers Symen---- Heeres Robijn voormalige Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt wegens het het
waagmeestersambt door sijn schoonzoon Fongers Symen, Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de
Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van
de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke
tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de
Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar
door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar
1815 (3) dossier (45)
Fongers T. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Fongers v.d. L. 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
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leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier
(20)
Fonino (Tonino?) Hubertus Johannes Josephus, 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)
Fonk Dirl Leeuwes 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)
Fonk P. 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)
Fonk Pieter Johannes---- Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat
zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. onder hem
aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in genoemd:
Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor
verantwoording te hebben gedaan enz. en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van
den Giel Cornelis Vrederegter te Heerenveen, te weten dat in het najaar van 1809 in naam van het bestuur van de heer
Willinga J. A. van Oldeberkoop 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 Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder
een verklaring van Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van
duizend gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (12) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf
van het voormalige district Schoterland (45)
Fonk Sjouke Synes Stiens Veldwachter oud 36, jaar 1822
Fonk Sjouke,----- Steenstra Wiebe Jelles te Stijnn (Stiens), en Wit de Pieter , kuiper van beroep te Stiens en Fonk Sjouke,
Yker der botervaten te Stiens onderwerp een geldboete van 25 gulden en dat zij deze enz. enz. jaar 1841 (2)
Fonk? P. J. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland 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)
Fonke Hend’k Jans 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)
Fonke Hendrik Jan te Leeuwarden , 51 jaar gehuwd 3 kinderen , opperman van beroep waarvan de oudste enz. enz.
Onderwerp; Gratificatie jaar 1841 ( 1)
Font La J. G. predikant te Middelburg i.p.v. de heer Chaufepié ….? wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de
Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816 (11)
Font la J. G. te Middelburg Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie
van Secundi enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Font la J. G. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Fontaine---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te
graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis
de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel
; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze,
Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen met
vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
Fontaine Jean Baptiste Geb. Nolencent, laatst gewoond hebbende te Nolencent. Jager 18-11-1836 Overleden te Semarang (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Fontaine P. Ides in kwaliteit als administrateur den boedel en nalatenschap wijlen Johana Maria Dutrij weduwe van Dievon de
Jan Frederik, en en waarnemens de balangen van Eekhard Wilhelmina Johanna, verder Leent van Arie, Leent van Aren, Leent
van Amplonia weduwe van Emaus Jan enz. jaar 1818 (3)
Fontaines des P. J. te ’s Gravenhage, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Fonteijn P. op zijn verzoek wordt er aan enz. door de Generaal Wintzingerode ….? Een openbaar bevel gezonden gedateerd
Zwol 19-12-1813 en hoofdkwartier Bremen 16/28 November 1813 (2)
Fonteijn P.---- Asbeck van G. F. Schout van de Gemeete Ameland Ardesch A., Fonteijn P., Siderius M. President van de
Commissie, Twijnstra J. J. allen ondertekenen een brief en/of document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten
einde op kosten van den Lande aan te kopen een Holsteinsche Hengst ten dienste van de de Stoeterij op Ameland een totaal
dossier jaar 1815 (25)
Fontein D te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
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Fontein D. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fontein Tuinhout J. 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
Fontein & Roequette, Zeehandelaren te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat in de jongste storm van den
4e Febr. van hun houtland is weggedreven hout wat is aangespoeld aan de zeedijk en dat de diverse soorten hout gemerkt zijn
enz. jaar 1825 (4)
Fontein ….?---- Schattenberg R. en Boer de Jan Dirks beide Kooplieden , onderwerp: het kopen van 50-60 paarden voor enz.
ook wordt er genoemd Fontein ….? Raad van de Commissie Generaal enz. er moeten binnen 3 weken 600 paarden gekocht
zijn maar er is betreffende de prijs enz. jaar 1814 (3)
Fontein ….?.---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van
Vriesland met als onderwerp: betreft de de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen van haar en de
andere ingezetenen maar dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de burgemeester enz. kan
spreken enz. heeft zij haar oudste zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz. zo door hem als door de heer Smith .
J. H. J. maar dat de burgemeester enz. een geheel verkeerde stelling hebben ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog
aangeslagen en Fontein ….? Enz. Lambsma G. de commissaris van verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815 (3)
Fontein A. Stinstra Johannes en Strik Wilhelmus worden plaatsvervanger in het vredegerecht te Leeuwarden i.p.v. Crane de J.
W. die bedankt heeft en Fontein A. die benoemd is tot Vrederechter jaar 1816 (4)
Fontein A. 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)
Fontein Age---- Crane de J. W. heeft zijn post van Vrederegter van het Canton Franeker op 1 October heet nedergelegd als
zijnde tot een andere functie geroepen zoo dat de heer Fontein Age als eerste plaatsvervaner over den hele maand October op
de lijst zal dienen te worden gebracht als enz. jaar 1815 (2)
Fontein Agge ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Fontein Agge te Franeker Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Fontein Agge te Franeker Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Fontein Agge te Franeker Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Fontein Agge te Franeker Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Fontein Agge te Franeker 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)
Fontein Agge te Franeker 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)
Fontein Agge te Franeker Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Fontein Agge , Door het overlijden van Fontein Agge een aantal Candidaten voor de post van vrederechter Franeker, wordt
ook in genoemd ., Noodt Walraven Willems 37 jaar, Alma Samuel Adrianus 50 jaar, Banga Jelle 37 jaar., jaar 1824 (2)
Fontein Agge † Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4)
Fontein Agge 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)
Fontein Agge 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)
Fontein Agge 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)
Fontein Agge 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)
Fontein Agge in dienst getreden als eerste plaatsvervanger van het Vredegeregt te Franeker jaar 1816 (1)
Fontein Agge plaatsvervanger in het Vredegeregt van Franeker is benoemd als Vrederechter te Franeker i.p.v.Mr. Crane de
W. J. die is benoemd enz. jaar 1815 (2)
Fontein Agge te Franeker , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden met
zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Fontein Agge te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Fontein Agge te Franeker 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)
Fontein Agge te Franeker, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Fontein Agge te Franeker, 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)
Fontein Agge 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
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zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Fontein Agge 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)
Fontein Agge 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
Fontein Agge, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden jaar 1818 (4)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, hij is benoemd en beedigd als Vrederechter te Franeker enz. worden ook in genoemd Eekma J. en Goslinga P.
Onderwerp ambseed in manieren als zulks aan Doopsgezinden vrijstaat in de volgende bewoordingen Ik belove aan de mijne
opgedragen enz. enz. jaar 1816 (3)
Fontein Agge, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Franeker, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, 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)
Fontein Agge, Vrederegter te Franeker, 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)
Fontein B. , 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)
Fontein B. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen enz. en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en
een gedruk boekje met Ordonnantie en Artikelen op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad
Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten
reguleeren gedrukt door de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31)
Fontein B. Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het
stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)
Fontein B. te Harlingen, Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens het verkeerd
aangeven van een paard, jaar 1824 (4)
Fontein Bouwe 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)
Fontein Bouwe Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Fontein Bouwe---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het gevraagde ontslag van de raden Hanekuik Blok en Hingst ….? Worden de volgende personen onder
uw aandacht te brengen en wel Hoornstra Y. en Fontein Bouwe tot Burgemeesteren en tot de raden Houtsma Jan W. Oud
Vroedschap, Wijma S. S. Notaris, Popta Sicco Oud Vroedschap, Vink Menno Oud Burgemeester, Veen van der Jan L. Oud
Vroedschap enz. jaar 1816 (1)
Fontein Bouwe 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)
Fontein Bouwe wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Fontein Bouwe wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Harlingen enz. jaar 1816 (8)
Fontein 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)

6624

271
16-02-1814

9187

1909-2/3
31-12-1918

6047

379
03-06-1819
202
24-03-1818
191-2-v
06-03-1814

6032
6243

6060
9185
8356

8199

8199

3587

480
06-07-1820
1751/2
01-01-1917
328/27-3
03-04-1841

729/5, 290
Bladz. 19-v
17-07-1839
729/5, 290
Bladzijde 6
17-07-1839
1 t/m 28
24-04-1843

6246

543
25-06 -1814

6034

398
30-05-1818

6383

17, 18
30-04-1814

6678

336

6082

453
03-05-1822

6393

166
13-03-1815

6394

266
06-04-1815

6008

112
16-02-1816

6294

341
13-04-1819

6293

231
06-03-1819

8356

303-22, 4
25-03-1841

6047

379
03-06-1819

Fontein C. D. Lid van de Municipale Raad in De Lemmer---- Rengers L. J. J. en Hanzens J. worden vermeld in een document
ondertekend door de Leden van de Municipale Raad in De Lemmer aan de Commissaris Generaal in het departement
Vriesland betreffende het onderhoud van de Algemeene Armen enz. jaar 1814 (3)
Fontein D ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer;
Koopmans R., Fontein D , Schoot v.d. Johan, Burggraaf J. Lettinga A. , Oberman H. F., Plat J., Boomsma G. L., Veeman
R. M., Stienstra N. jaar 1918( 3)
Fontein D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Fontein D. , onderwerp: gaat over aangespoeld goederen jaar 1818 (2)
Fontein D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Fontein D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Fontein D. benoemd tot vice voorzitter van de Kamer van Koophandel te Franeker jaar 1917 (3)
Fontein D. F. 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)
Fontein D. Fz. (firma F. D. Fontein) te Harlingen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te
betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Fontein D. Fz. te Harlingen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Fontein D. Fzn. ---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater tussen Lemmer en Stroobos,
Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen, Schip de Willem I en II, Schip de Admiraal
Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over diverse zaken die de
maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en tarieflijsten jaar 1843 (181)
Fontein D. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en
uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn,
Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)
Fontein D. P. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fontein D. Pietersz. ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met
o.a. dat hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden
enz. en vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring
ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J., Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz.
Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6)
Fontein D. Pz. Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Fontein D. Pz. , 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)
Fontein D. Pz. 1e Luitenant 5e Comp. wordt voorgedragen als Capitein bij de 2e Comp. Tot 1e Luitenant 5e Comp. Houtsma
Tjardus thans 2e Luitenant 4e Comp. en tot 2e Luitenant bij de 4e Comp. Smith E. enz. document ondertekend door Luit. Col.
2e Bat. Landstorm Zijlstra D. C. enz., jaar 1815 (1)
Fontein D. Pz.---- Zijlstra D?. C. Luitenant Coll. van het 21 Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat dat hij gisteren de mannen van den Landstorm van cde comp. no. 2 heeft opgeroepen en hun als Capt.
voorgesteld Fontein D. Pz. en Houtsma Tj. tot 1e Luitenant Smith Eeuwe enz. jaar 1815 (1)
Fontein D.---- Teitsma J. K. te Leeuwarden Ontvanger Generaal aldaar verzoekt dat de door hem betaalde borgtogt mag
worden geroyeerd enz. en dat Fontein D. wonende te Salverd zig als borg had gesteld voor f. 15.000.= vorige week is
overleden en wiens erfgenamen de nagelaten boedel gaarne vrij en onbelemmerd willen verkopen enz. jaar 1816 (4)
Fontein D’ k---- Boer de Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot de
reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden (
Boer de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) uitmakende een
gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, Fontein D’ k.,
Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 maal hoger geweest
had kunnen zijn als jaar 1819 (9)
Fontein D’k---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen J.,
Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de Repartitie en
perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens enz. enz. Scheltema N. E. is afwezig
te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl. Zijn overleden enz. jaar 1819 (6)
Fontein---- Dalsen Fontein van Augustus Goetius te Menaldumadeel 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)
Fontein Dirk 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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Fontein Dirk als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Franeker 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)
Fontein Dirk Freerks 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)
Fontein Dirk Fz---- Harmens Cornelis en Fontein Dirk Fz.en Boelens van Jan Hendrik commissarissen der Friesche
Stoomboot reederij te Harlingen verzoeken om een vergunning tot het aanleggen eener tweede stoomboot in de vaart tusschen
Amsterdam en Harlingen ook zijn aanwezig de reglementen en tarieven van deze enz. enz. (61)
Fontein Dirk Fz. van Burgerlijk beroep is hij Koopman hij wordt als officier (Kapitein) bij de Schutterij te Harlingen
vervangen door Hettinga v. Romke van Burgerlijk beroep is hij Commissaris vann het Amsterdamse Veer diocument was
ondertekend door Ruitinga Joh’s W. Majoor Commandant der Schutterij enz. jaar 1840 (8)
Fontein Dirk Hzn. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harlingen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)
Fontein Dirk Pietersz. Koopman te Harlingen ondertekend een brief geeft met verschuldigden eerbied te kennen dat hij als
houder van eene lading noorsch hout beataande uit balken en Juffers enz. geladen in het Kofschip de Vriendschap met
Kapitein Wijgers Berend Jacobs komende van Oudsoen in Noorwegen naar Harlingen en op en 22e en 23e november 1817
tusschen de eilanden Vlieland en Terschelling verbrijzeld reclamaart enz. jaar 1817 (2)
Fontein Dirk Pz---- Vettevogel ….? Afgaande Capitein wordt voor zijn functie voorgedragen Fontein Dirk Pz. verder
genoemd Houtsma Tj. als 1e Luitenant enz. jaar 1815 (1)
Fontein Dirk Pz. , 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)
Fontein Dirk Pz. 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)
Fontein Dirk schrijft en ondertekend een brief en geeft met eerbied te kennen dat hij is benoemd tot Lid van den Vroedschap
te Harlingen maar deze post niet meer kan waarnemen ook al omdat hij ruim 68 jaar oud is enz. jaar 1814 (4)
Fontein Dirk 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)
Fontein Dirk te Harlingen komt voor op een staat van Reclamatieen van Schatplichtigen tegen hunnen aanslag . komt ook in
voor zijn knecht Bakker Jan Dirk die een verkeerde aangifte heeft gedaan, en Dirk vraagt dus een een nieuwe schatting voor
het perceel Wijk G. no. 223 een dossier jaar 1824 (16)
Fontein Dirk te Ried hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Fontein Dirk, Handelaar in Steen, Pannen en Hout Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar
jaar 1916 (4)
Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgescreven brief met hun handtekeningen, leden der commissie van
Landbouw te Friesland geass, door de Keurmeesters van Dekhengsten Stocker C. ter voldoening van het besluit enz. enz. jaar
1814 (3)
Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgescreven brief met hun handtekeningen, leden der commissie van
Landbouw te Friesland geass, door de Keurmeesters van Dekhengsten Stocker C. ter voldoening van het besluit enz. enz. jaar
1814 (3)
Fontein Durk 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)
Fontein Duurd Lid van de Raad van Dokkum 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)
Fontein Duurd wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Fontein Duurd wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1816 (9)
Fontein Duurd, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij
deze aan de Ingezetenen bekand dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld
tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van
H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze
Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso,
Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)
Fontein E. en G. 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)
Fontein F. D. Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Fontein F. D. ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van
wijlen Andringa de Kempenaer R. L, verzoekende het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en
Amsterdam over de Zuiderzee enz. ook aanwezig een vrachtlijst van de beurtschepen van Amsterdam op de Lemmer in de
vorm van een boekje enz.(35)
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Fontein F. D. ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van
wijlen Andringa de Kempenaer R. L. het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz.
jaar 1839 (9)
Fontein F. D.---- Boelens van Jan Hendrik en Sytzama van M. P. D. Baron een verzoek ter bekoming van concessie tot het
oprigten eener stoomvaartdienst tusschen de Lemmer en Amsterdam enz. verder genoemd Fontein F. D. als
vertegenwoordiger der Vriesche Stoombootreederij te Harlingen enz.jaar 1839 (2)
Fontein F. D. en Harmens C.B?. en Rodenhuis A. J. aan hen is concessie verleend tot het aanleggen van eenen geregelden
stoombootdienst tussen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen enz. Goedgekeurde reglementen en tarieven voor de
Stoombootdienst tusscen Amsterdam en Harlingen en tusschen Amsterdam en De Lemmer enz. jaar 1839 (54)
Fontein F. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Fontein F. D. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A.
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders 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)
Fontein F. D. te Harlingen Commissaris Friese Stoombootrederij, jaar 1840
Fontein F. D. te Harlingen Commissaris Friese Stoombootrederij., jaar 1840
Fontein F. D. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Fontein F. D. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fontein F. D. te Harlingen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Fontein F. D. te Harlingen 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 Stad Franeker in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
Fontein F. D. ----vermeld in Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van Welderen W. C. G. Baron Rengers,
Burmania van Andringa de Kempenaer J. te Lemmer, Andringa de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk verzoek om
een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1840 (13)
Fontein F. D. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Fontein F. D., ---- Ledeboer A., Rodenhuis P., Hoekstra F., Hanekuik W. J., Fontein F. D., en Reinbach W. M. Bestuurders der
Maatschappij tot nut van ’t Algemeen Departement harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zij op den 21-121821 zich bij request hebben geadresseerd aan de Burgemeesteren en Raden der Stad Harlingen enz. verzoekende een
jaarlijkse subsidie uit de stadskas ter oprigting enonderhoud van een school van den eersten rang te Harlingen voor de
opleiding tot bekwame kooplieden en/of fabrikanten enz. maar dat de latijnsche school weinig leerlingen heeft en veel kost
enz. enz. met bijlagen van de gemeent enz. jaar 1822 (22)
Fontein F. Fzn. te Harlingen Pres. Harlinger Stoomboot Mij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Fontein F. Fzn. van de Harlingers Stoomboot Maatschappij ene dagelijkse dienst van Harlingen op Amsterdam na aankomst
van de eerste trein uit Leeuwarden en Sneek enz. jaar 1885 (2 akten) (6)
Fontein F. Fzn.te Harlingen Pres. Harlinger Stoomboot Mij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Fontein 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)
Fontein F. Jans ondertekend een brief aan de Burgemeesteren van de Stad Harlingen dat zij gechargeerd zijn met de uitdeling
van warme spys aan de armen dat zij hiervoor met de meest mogelijke zuinigheid maar dat zij enz. jaar 1817 (4)
Fontein F.---- Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) Oud Maire der gemeente Ee wonende te Dockum geeft met den meeste eerbied
te kennen dathij voor hrt grootste deel van het jaar met zijn gezin in Dockum heeft gewoond en daar zijn pesoneele belasting
heeft betaald en dat hij slechts in het zomerseizoen in de gemeent Ee zijn verblijf houd enz. de brief is ondertekend door zijn
advocaat Fontein F. jaar 1814 (4)
Fontein Frederik George hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der
Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)
Fontein Frederik George te Tzum 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)
Fontein Freerk Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Fontein Freerk Derks te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
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Fontein Freerk Dirks en Wijma Sjoerd Simons te Harlingen Onderwerp; hun rekesten om van de functie van officier bij de
schutterij van Harlingen te worden geeximineerd enz. enz. jaar 1814 (2)
Fontein Freerk Dirks 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)
Fontein Freerk Dirks 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)
Fontein Freerk Dirks Zeehandelaar, jaar 1840
Fontein Freerk Dirks----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals Harlingen –
Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden naar Leer.(44)
Fontein Freerk DPz. 1e Luitenant hij is benoemd als Lid in de Schuttersraad van Harlingen in de maand oktober 1840 enz.
jaar 1840 (6)
Fontein Freerk 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)
Fontein Freerk Jans (de weduwe) --- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die
voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz. de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten
Pieter, Huber Lambert Joh. , Dijkstra Gerben Jans, Fontein Freerk Jans (de weduwe), Buwalda Anne Jouwes, Andringa
Aane Pieters, Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema
Jan (de erven) jaar 1841 (6)
Fontein Freerk Jz. , 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)
Fontein Freerk Jz. , 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)
Fontein Freerk, 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)
Fontein Freerk, 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)
Fontein G. en E. 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)
Fontein G. te Sexbierum---- Hij is een van de kandidaten voor de post Arrondissements Inspectie voor de aftredende Siderius
Meinardus te Heereneveen signalement, jaar 1824 ( 8)
Fontein H. 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)
Fontein J. Pz. Ontvanger der Covoijen te Makkum en Everdingen G. A. te Makkum Commies te Paard onderwerp; zeer
onaangename bejegeningne van Binkes C. secretaris de Grietenij Wonseradeel enz. enz jaar 1817 (4)
Fontein J. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Fontein J. F. 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
Fontein J. F. te Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Fontein J. F. te Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Fontein J. F. te Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fontein J. F. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Fontein J. F. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fontein J. H. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harlingen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4)
Fontein J. 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)
Fontein J. P. 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)
Fontein J. Pz. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig
heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als zodanig
geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)
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Fontein J. te Harlingen Stoombootdienst van Harlingen naar Zwolle en Kampen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (6)
Fontein Jac. Te Harlingen een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoek om vergunning tot het maken van een
uitweg met een tekening (Blauwdruk) van de situatie , met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)
Fontein Jan Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Fontein Jan benoemd voor de Stad Harlingen 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)
Fontein Jan Freerk Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harlingen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)
Fontein Jan Koopman te Harlingen geeft zeer eerbiedig te kennen dat hij in de contributie tot de kosten van de Schutterij dezer
stad op eene somma van f. 99-18-.- maar dat het huis enz. en hij maakt bezwaar tegen deze aanslag enz.jaar 1815 (4)
Fontein Jan Pieterszoon---- Andela Keimpe Jans Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan
Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af , verzogt door de bediende van
Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van
voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds
schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd
Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als
speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich
die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en Bakker
Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene
Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein
hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt
Piers en Schaafsma Andries Gerbens allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk
en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden
genoemd jaar 1817 (26)
Fontein Jan Pz. , 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)
Fontein Jan Pz. , 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)
Fontein Jan Pz. Geb. 1792 Onderwerp: voordracht en sollicitatie tot ontvanger turfimpost te Workum met tegenwoordig
beroep, op en aanmerkingen, i.p.v. Gerlsma S? jaar 1814 (2)
Fontein Jan Pz. te Nijkerk, 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)
Fontein Jan---- Rodenhuis ….? ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als President van de commissie tot
regeling en ontvangst der contributie wegens de Schutterij dat Fontein Jan Koopman alhier ingediend is een verzoek tot
vrijstelling wegens de Schutterij ter deze stede, voor zijn huis in wijk E. no. 39 enz. jaar 1815 (3)
Fontein Jan 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)
Fontein Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Fontein Johannes 87 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)
Fontein 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)
Fontein L. M. 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)
Fontein L. R. wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de
Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de
Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)
Fontein Ludolph Reinier te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met
alle gemeenten van Friesland (86)
Fontein Mev. 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)
Fontein P. Onderwerp: een ter hand gesteld mandaat, kwitantie jaar 1823 (1)
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Fontein P. Raad van het Comm. , staat vermeld in een document van de toekomende Ordonnancien voor reis en verblijfkosten
met vermelding van de bedragen jaar 1814 (1)
Fontein P. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Fontein P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Fontein P. , Onderwerp: een mandaat van Fl. 246.50 enz. jaar 1823 (1)
Fontein P.---- Bergsma E. H. en Fontein P. Onderwerp: ordonnantiën ten name van voornoemden groot f. 292 en f. 182 enz.
jaar 1814 (1)
Fontein P.---- Boele Adriaan & zoon in Comp en nog 13 andere Kooplieden in Amsterdam in Kaas handelende dat van de
Vriesche kanter Kaas zonder Komijn op grond van eene resolutie van de Staten Generaal van 15 december 1766 enz. was
ondertekend in copie door de medeleden van de commissie van Landbouw in Vriesland Fontein P., Hijlarides Wierd P.,
Siderius M. Rendent der Commissie enz. jaar 1815 (12)
Fontein P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie
over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)
Fontein P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie
over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)
Fontein P. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van
Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Fontein P. Maatschappij van Weldadigheid lid van de commissie van Landbouw in Friesland en Leden van de Maatschappij
van Weldadigheid , jaar 1821 (1)
Fontein P. ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende enige verhuringen van perceelen
vastigheden behorende aan de Kerkvoogden, Armvoogden en Diaconen van Kerkwoude en Murnmerwoude door Notaris
Braunius P. M. B.te Bergum enz. jaar 1814 (1)
Fontein P. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn zoon
die te Leijden studeert nog juist valt in de termen van de op vorhanden zijnde loting en dat hij aan de Adjunct Schout dit heeft
aangegeven maar deze is dat vergeten enz. jaar 1816 (1)
Fontein P. ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdede een
Missive van de Schout van Sexbierum dat zig tot Secretaris had aangegeven een zeekere Hibma Jan Johannes wonende te
Oosterbierum als hengstenhouder enz. jaar 1814 (2)
Fontein P. ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland, dat de Witt de J.
M. Notaris residerende te Buitenpost het betreft de verhuringe van 34 pond land toebehorende aan de Gereformeerde Kerk
van Optwijsel ondertekend door Fontein P. enz. jaar 1814 (2)
Fontein P. ondertekend een brief als Ontvanger der Belastingen met als onderwerp>>Spree S. Controleur der Belasting in de
controle van Franeker heeft zig begeven naar de Schout van Almenum en hem geïnviteerd mede te gaan naar het huis van
Plantinga T. afgaande Ontvanger der Belastingen aldaar aangekomen was ook aanwezig de nieuwe Ontvanger Scheltema P. C.
en na zijn volmacht vertoond te hebben heeft hij de opneming van het kantoor gedaan enz. jaar 1814 (9)
Fontein P. ontvanger der belastingen te Sexbierum.---- Kiesstra Ebbing te Sexbierum hij neemt aldaar het kantoor waar,
omdat zijn chef Fontein P. naar een bijeenkomst in Brussel moet enz. jaar 1823 (3)
Fontein P. Ontvanger der Directe Belastingen te Sexbierum er bestaan bij de Gouverneur van Vriesland geene bedenkingen
tegen het toestaan van een verlof van 8 dagen enz. jaar 1821 (1)
Fontein P.---- Plantinga F. thans ontvanger der belastingen te Almenum is benoemd tot waarneming der functie van Controleur
i.p.v. Willer ….? Die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd en i.p.v. Plantinga F. benoemd te Almenum Scheltema P. te
Sexbierum en de heer Fontein P. tot waarneming in Sexbierum en z. jaar 1814 (3)
Fontein P. Sijbouts S. J?.---- Swalve H. B. schrijft en ondertekend samen met Cats S. Sz. en Sijbouts S. J?.een brief aan
Fontein P. Commissaris uit de Raad van Prefecture betreffende de levering van de lakenen (met vermelding van de
hoeveelheden) maar dat deze niet de kwaliteit enz. enz. jaar 1813 (3)
Fontein P. te Sexbierum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fontein P. te Sexbierum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Fontein 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)
Fontein P.---- Ypeij ….?, Hijlkama ….?, Bergsma J. J., Fontein P., Haer van der B. De Ontvager Generaal van Vriesland
verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland om ook de voornoemden te verwittigen dat de betaalrol enz. jaar 1814
(1)
Fontein P., 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)
Fontein Pieter Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Fontein Pieter is gemachtigd door de erfgenamen van Douma Pieter Watses gemachtigd om hun aandeel in de schade
geleden door het sterven van paarden wegens een besmettelijke ziekte enz. enz. jaar 1820 (1)
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Fontein Pieter---- Douwma Pieter watzes (wijlen) een kwitantie getekend door zijn erfgenamen voor hun Mandaat no. 1607.
voor de schadevergoeding van de gestorven paarden aan de in deze provincie geheerst besmettelijke ziekte in 1818 en 1819, en
een procuratie door de erfgenamen ontvangen ten name van Fontein Pieter enz. jaar 1821 (1)
Fontein Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Fontein Pieter hij wordt vermeld in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van
Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2)
Fontein Pieter staat vermeld in een dossier en een document Wij Willem bij Gratie Gods Prince van Oranje Nassau Souverein
Vorst der Vereenigde Nederlanden gehoord de voordragt door onze Commissaris Generaal voor Binnenlandsche zaken enz.
hebben besloten genoemde te benoemen tot Raad bij het Generaal Commissariaat in het departement van Vriesland enz. jaar
1814 (9)
Fontein Pieter te Harlingen hij is benoemd als lid van de Commissie van Landbouw in Vriesland met als reden het droevige
bericht dat er in Utrecht een ziekte onder het Rundvee is uitgebarsten en de commissie van de Zuiderzee heeft erkend als de
Runderpest enz. jaar 1814 (2)
Fontein Pieter te Sexbierum, 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)
Fontein Pieter, Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van Landbouw in
Friesland en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem, Hylarides
Wierd Pieters , Fontein Pieter, Gasinjet Paulus, Andree Daniel Beucker , Ambrosius Ayls, Nicolai Rein, , jaar 1821 (3)
Fontein Pieter, Controle Harlingen 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)
Fontein Pieter,---- Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgescreven brief met hun handtekeningen, leden
der commissie van Landbouw te Friesland geass, door de Keurmeesters van Dekhengsten Stocker C. ter voldoening van het
besluit enz. enz. jaar 1814 (3)
Fontein Pieter,---- Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgescreven brief met hun handtekeningen, leden
der commissie van Landbouw te Friesland geass, door de Keurmeesters van Dekhengsten Stocker C. ter voldoening van het
besluit enz. enz. jaar 1814 (3)
Fontein Pieter, 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)
Fontein Pieter, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Fontein Pietr, Ontvanger hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage voor het fonds van
weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2)
Fontein R. (Reinier) Lid van de Raad van Franeker 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)
Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekent en brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er bewezen moet worden betreffende de staat van uitbetaling voor het
transporteren naar Zwolle enz. van de wagens, Paarden enz. jaar 1815 (1)
Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad heeft besloten dat de geheele Schutterij van Franeker enz. ook de
betaling van de Uniformen, echter de Schutters Plantinga Ype Sjierks en Tuinstra Dirk Aukes eene uitzondering enz. en
nadat hun gedrag voor de Krijgsraad ons ter kennis is gebracht enz. jaar 1815 (7)
Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Cuipers Jan Dirks wonende te Scharnegoutumdie hem een bewijs hadde geproduceerd waarui bleek dat
Steenbergen Simen Hendriks en Bokma Baukje Klases echtelieden in voornoemd dorp aan hem en zijn echtgenote aldaar een
kamer en half voorhuis verhuurd hadde voor ene somma van enz. jaar 1815 (3)
Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het request van Boer de Theunis Jans Arbeider en Jans Hankje Echtelieden te Franeker dat zij in de nacht Van De
1e op de 2e november dooe eene noodlottige brand hebben verloren hunne Huizinge staande aan het Kaatsveld No. C. onder
Franeker en hun wintervoeding voor 3 koebeesten enz. jaar 1815 (5)
Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (2)
Fontein R. , de president Burgemeester van Franeker Banga J. (Jelle) is ten hoogste verwonderd over het ontslag van
eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid 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)
Fontein R.---- Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland dat hij en Fontein R. (Reinier) Burgemeester van Franeker beide behoren onder de Landstorm en dat zij enz.
jaar 1815 (1)
Fontein R. 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)
Fontein R. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A.
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders 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)
Fontein R., 23 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)
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Fontein Reinder wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Fontein Reinder wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Franeker enz. jaar 1816 (4)
Fontein Reiner Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker jaar 1818 (1)
Fontein Reiner Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Franeker enz. enz. jaar 1879 (4)
Fontein Reinier hij wordt door de Burgemeeater van Franeker voorgedragen voor de post van Luitenant Kolonel van het
Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Fontein Reinier President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
onderhoud van Folkerts Rigtje enz. jaar 1815 (2)
Fontein Reinier wonende te Franeker schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat dat hij dat hij
benoemd is tot Lt. Colonel van het 15e Bat. Landstorm te Franeker maar verzoekt daarvan te worden ontslagen met als eden
enz. jaar 1814 (2)
Fontein Reinier,---- Pool Auke Andries , Koornmeter hij is uit die functie onzet, ten gevolge van Plaatshebbende politieke
maatregelen, Wielinga Oene Andries (35 jaar) een handgeschreven brief met zijn handtekening, …..een handgeschreven brief
met handtekening waarin een staat van goed gedrag; een zedig , braaf en eerlijk burger over Wielinga Oene Andries,
getekend door Fontein Reinier, Komt ook in voor Wintjes Taeke enz. enz. jaar 1815 (7)
Fontein Siderius P. lid van de Commissie van Landbouw te Leeuwarden Onderwerp. De contributie aan de Mij. Van
Weldadigheid jaar 1822 (1)
Fontein Tjalling, Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Aurora met alle gegevens van het schip, de lading,
van welke haven hij komt (Pensacola), de bemanning is in een sloep gegaan en opgenomen door het schip de Alice een
Schoenerschip enz. enz. Gezagvoerder is Smit W. J. te Terschelling wonende en de eigenaar is Fontein Tjalling te Harlingen
wonende, jaar 1879 (4)
Fontein Tuinhout J. ---- Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G. en Fontein Tuinhout J opnhun verzoek dat de
concessie hun verleend voor een Stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tusschen Amsterdam, Enkhuizen
en Harlingen mogen worden overgeschreven ten name van de Harlinger Stoomboot Mij. te Harlingen waarvan het bestuur
aan hen is opgedragen enz, ook de reglementen en de taieven, jaar 1865 (26)
Fontein Tuinhout J.---- Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G. en Fontein Tuinhout J , directeuren van de
reederij der Stoomboot Harlingen waarbij verzoekende een vergunning voor hunne in aanbouw zijnde stoomboot de Willem
III voor de dienst Amsterdam Harlingen des Dinsdags, Donderdags en zaterdags enz. jaar 1864 (4)
Fontein Tuinhout J. te Harlingen Schip de Minister Fock, 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)
Fontein Tuinhout J. te Harlingen Schip de Willem II , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Fontein Tuinhout J. te Harlingen Schip de Willem III, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13
kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz.
jaar 1878 (4) dossier (22)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Beurt Schipper, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Beurt Schipper, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Beurt Schipper, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Fontein Tuinhout S. te Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Fontein Tuinhout Jan---- Tuinhout Jan Fontein, Hulst van Jan Jr., en Esta Tjallingii van J. D. bestuur van de Harlinger
Stoomboot Maatschappij N. V. de functie van Boekhouder is Rodenhuis Pieter Ypeuszoon wonende Noorderhaven A-28
maakt bekend dat haar jaren bestaande Stoombootdienst tusschen Harlingen- Enkhuizen en Amsterdam zal worden voortgezet
met de IJzeren Radarboten “Willem III” voor 700 personen en “Minister Fock” voor 500 personen o.a. een aankondiging van
voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie (3 stuks aanwezig in het dossier) 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 jaar 1881 (10)
Fontein v.d. A. G. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
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invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden
die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz. de eigenaren zijn; Bohm Wentholt
ten Pieter, Huber Lambert Joh. , Dijkstra Gerben Jans, Fontein Freerk Jans (de weduwe), Buwalda Anne Jouwes, Andringa
Aane Pieters, Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema
Jan (de erven) jaar 1841 (6)
Fontein, G. Ontvanger te Sexbierum Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met
eervol ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten,
welke buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)
Fontein….? 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)
FonteinD. Pz. 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)
Fonteun D. R. 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)
Fontijn ….? Suringar Dominicus , Ontvanger en belast met de perceptie van den Turf , zijn post komt vrij wegens zijn
gevraagd ontslag enz. en er wordt benoemd de heer Fontijn ….? thans ontvanger te Beetsterzwaag jaar 1818 (2)
Fontijn Agge----- 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)
Fontijn D. Jz. te Harlingen hij reclameerd goederen die op een document staan waarin door de gemeente Harlingen vermeld
wordt wat er aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die hij heeft aangebracht enz. jaar 1818 (3)
Fontijn Dirk Pietersz. hij reclameerd goederen die op een document staan waarin door de gemeente Barradeel vermeld wordt
wat er aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht enz. jaar 1818 (3)
Fontijn Dirk te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Wonseradeel vermeld wordt wat er aangespoeld/in
zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht te Pingjum, Kimswerd en Makkum enz. jaar 1818 (3)
Fontijn F. D., Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz,
enz,, (3) jaar 1818
Fontijn Frans oud 45 jaar hij is uit de bedelaarsgestichten gedeserteerd en staat met zijn signalement in een document dat in
verband met de publieke veiligheid hij enz. jaar 1839 (4)
Fontijn Freerk Dirks, Koopman te Harlingen hij is benoemd tot Capitein van de 1e Compagnie en tevens tot commandant van
het gehele korps der Schutterij van Harlingen enz. enz. jaar 1814 (3)
Fontijn P en Hylarides W. P. Veeartsen, Onderwerp: hun kundigheid en diensten bij de Veeziekten enz. enz. jaar 1822 (8)
Fontijn P. te Sexbierum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard
welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van vornoemde van
Allen Aard Milaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Fontijn Reiner te Franeker, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Fontijn zie ook onder Vontijn Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Fookema Nicolaas, rechter hij is Candidaat en sollicitant voor de functie Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Leeuwarden wegens het overlijden van Jongsma Ernestus. Jaar 1824 (4)
Fooken Tjark---- Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat hij als kwaliteit
als gelastigde van Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat deze persoon eigenaar
is van de tuigagie enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de Twee Vrienden en dat deze
goederen zijn aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de Twee Gebroeders Ludwig Peter
Friedriech , Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2 documenten zitten 3 Rode lakzegels
enz. jaar 1821 (12)
Fool Philippus 207 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich
naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Foonstra Oets Tjerks staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Fop H. J. Kapitein op de Ikina Willemina, jaar 1840
Fopkes S. te Friens 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)
Fopma Rutger Tj. Tte Sint Jaoba Parochie 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)
Fopma ….? 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)
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Fopma B. D. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: 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)
Fopma B. F. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie
jaar 1814 (5)
Fopma B. te Surhuisterveen Ondernemer Stoombootdienst , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (5)
Fopma B. te Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Fopma B. te Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Fopma B. te Surhuisterveen Schip de Antilope, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Fopma B. te Surhuisterveen Schip de Antilope, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Fopma Bauke, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Fopma Bernardus,---- Vries de Antoni Simons, Bosma Johannes Klazes, Luimstra Reinder Simons en Fopma
BernardusOndernemers ener stoombootdienst alle wonende te Surhuisterveen maken bekent in een door hen alle ondertekende
brief dat zij met hunne stoomboot ingericht voor 50 personen enz. enz. een dienst vanaf Surhuistervaan naar Leeuwarden
zullen uitvoeren op enz. met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1887 (5)
Fopma D. J. (D. Z?) 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)
Fopma D. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een
stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij
allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar
1877 (3)
Fopma D. J. te Bozum te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Weidum enz. enz. jaar 1822 (1)
Fopma D. J., hij tekent mede de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of
diensen over het jaar 1813 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van
der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (4)
Fopma Doeke 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)
Fopma Doeke J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Fopma Doeke J., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Fopma Doeke Jans---- Laurman H. M. (Hugo Martinides) Predikant hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland en schrijft dat hij samen met de Schout Wijnia R. en op order van Gouverneur van Vriesland AEebinga van
Humalda J. en Kerkvoogden Fopma Doeke Jans en Sijpersma Sijbren Jans beide ondertekenen een bijgesloten brief zijn in de
Herberg geweest te Oosterlittens en opgaaf gedaan van zijn Deficit over de jaren 1811-12-13 als achterstallig tractement enz.
jaar 1814 (4)
Fopma Doeke Jans, Huisman te Oosterlittens 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)
Fopma Doeke, 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)
Fopma F. te Tzum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Fopma F. 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)
Fopma F. te Tzum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Fopma F. 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)
Fopma F. te Tzum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

8343
8343
3581

8199

8199

8199

8225

988-3, 13
Bladzijde 3
26-09-1839
43/6-141/2
14-01-1841
43/6, 141/2
14-01-1841
82
06-06-1857

729/5, 290
Bladzijde 5-v
17-07-1839
729/5, 290
Bladzijde 5-v
17-07-1839
729/5, 290
Bladz. 34-v
17-07-1839
1245-8b 6169
07-121839

6840

36-A
blz. 18
22-04-1824

6282

737-7
07-07-1817

6866

27-01-1825
17-A

6867

08-02-1825
13-A

6047

379
03-06-1819
947
30-09-1815
480
06-07-1820
453
03-05-1822

6262
6060
6082

9188
6070

570
15-05-1919
424-10
25-05-1821

6391

21 en 36
07-01-1815

6624

315
26-02-1814

6421

383
27-08-1817

6626

543
23-11-1813
15-04-1814

Fopma F. 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)
Fopma Fopke Jans Schipper te Wommels, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke
belastingen, jaar 1841 (3)
Fopma Fopke Jans Wommels Schipper, jaar 1841
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
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)
Fopma G. 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)
Fopma G. R. te Oosterwierum 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)
Fopma Geert R?. te Oosterwierum 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)
Fopma Gerrit 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)
Fopma H. H. Boer 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)
Fopma Harmen H., Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Fopma Harmen Hessels---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit
Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne
zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is
enz. jaar 1825 (2)
Fopma Harmen Hessels---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit
Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne
zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is
enz. deel 2 jaar 1825 (2)
Fopma J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Fopma J. verschotten geleverde Turf, Wordt vermeld op de Specifieke staat der schulden bij de gemeente Minnertsga
aanwezig wegens kosten gemaakt ten behoeve van de Landstorm in 1814 (2)
Fopma 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)
Fopma 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)
Fopma J. Gendrikgen Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Fopma J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Fopma J. L. ---- 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 (2)
Fopma J. L. Schout v an de Gemeente Sexbierum schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen in het departement
Vriesland dat bij hem is vervoegd Hibma Jan Johannes van beroep Kooltjes wonende aan de Slagtediijk onder Oosterbierum
om zig als Hengsteman aan te geven enz. jaar 1814 (1)
Fopma J. L.---- Escury’d C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron Collot d’) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wijkel Wiebe Pieters Dagloner onder Sexbierum * 1792 heeft
zig in 1815 aan de loting moeten ontwerpen dog dat hij dit heeft verzuimd ook een brief ondertekend door Fopma J. L.
Gewezen Schout van de voormalige gemeente Sexbierum enz. jaar 1817 (4)
Fopma J. L. Maire van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van het Legioen van
Eer enz., dat de requeste van de Diaconen der Hervormde Gemeente van Pietersburen enz. alles betrekkelijk de verpligting ter
Alimentatie Fredriks Marijke cum Familia daar de man van haar Gabes Pieter bij het aangaan van hun huwelijk van zijn
geboorte Stad Sneek volgens opgave enz. en ten opzigte van het uit dat huwelijk geboren kind enz. verder genoot Gabes Pieter
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onderstand van Sneek tot aan zijne dood volgens een door Zwart G. F. en Stellingwerf J. R. ondertekend document enz. jaar
1814 (3)
Fopma J. L.---- Schaafsma Wiltje Entes , Meester Timmerman en Greveling Tjerk Meester Verwer en Schotanus Jacob Jans
Meester IJzersmid , in een brief van Fopma J. L. ,de Schout van Sexbierum die aan de Commissaris Generaal schrijft dat hij
uit zijn Prive Beurs heeft betaald aan voornoemde personen een somma van 147 guldens en dat hij enz. enz. jaar 1814 (2)
Fopma J. L. Schout van de Gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken jaar
1816 (2)
Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)
Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente
Minnertsga wegens een leverantie en/of diensen over het jaar 1813, . Jaar 1816 (12)
Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal van Vriesland Donia Meindert Sjoerds Erfgezeten Huisman onder Sexbierum als waarnemer bij
absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Smith Hendrik wonende te Harlingen, oud Griffier enz. jaar 1814
(2)
Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat
hij maatregelen heeft genomen ten einde de nodige schikingen te bekomen tot vinding en afbetaling der agterstallige
Tractementen aan de Hervormde Predikanten enz. jaar 1814 (2)
Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp;
een ambtelijk stuk jaar 1814 (1)
Fopma J. L. te Minnertsga, is benoemd tot het mede uitmaken der Commissie bedoeld bij art. 58 van de wet op personeel
enz. enz. jaar 1825 (2)
Fopma J. L. te Tzummarum, 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)
Fopma J. L. 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)
Fopma J. 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)
Fopma Jan Foppes ---- Eisma Jan Eises, Meilema Pieter Folkerts schipper te Bosum, Werf van der Gerben Abes, van beroep
Brievenopbrenger Kromwal onder Britswerd en Fopma Jan Foppes Schipper te Britswerd, Een antwoord op hun verzoek dat
hunne rekeningen enz. maar dat de Schout van Bozum niet ontschoten is maar dat enz. enz. jaar 1815 (1)
Fopma Jan Hendrik staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen
informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Fopma Jan Sjoerds, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Fopma Jantje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Fopma Jelle Louws 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)
Fopma Jelle Louws Barradeel, 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)
Fopma Jelle Louws, 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)
Fopma Jelle te Tzum 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)
Fopma Maaike, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(5) dossier (11)
Fopma Pieter, 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)
Fopma Pieter, 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
Fopma Pietertje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Fopma Pietje H., Boerinne te Wieuwerd met (11 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar 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)
Fopma R. S. ---- Groot de Hans Gerbens, Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens de
Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in een door
hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid de Vorst
enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden zij
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hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens en Gerben Piers
Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend (in
copie) door Groot de Hans Gerbens en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. beide
Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5)
Fopma R. S. Boer 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)
Fopma R. S. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk; 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)
Fopma R. Symons 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)
Fopma Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(5) dossier (11)
Fopma Rutgen Simons Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Fopma Rutger S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Fopma Rutger S., Boer te Weidum met (40 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)
Fopma Rutger Simons , 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)
Fopma Rutger Simons 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)
Fopma Rutger Simons Landbouwer en Haitsma Haije Elards Koopman beide wonende te Weidum in qualiteit als
Kerkvoogden aldaar dat hen is opgelegd door den Schout om te betalen aan den Predikant het tweede gedeelte der achterstallig
tractement enz. jaar 1814 (2)
Fopma Rutger T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Fopma Rutger Tjeerds Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Fopma Rutger Tjeerds 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)
Fopma Rutger Tjeerds, 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)
Fopma S. R. 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)
Fopma S. R. 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)
Fopma S. T. de weduwe Boerin van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens,
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard
(53)
Fopma Sjirk Fopkes te Roordahuizum, Beurt en Veerdienst van Roordahuizum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1862 (8).
Fopma Symen R., 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)
Fopma T. Z.---- Barradeel, Stormen van 3 en 4 Februari 1825 een inventaris lijst van op de Zeestranden aangespoelde
opgevischte Houtwaren met vermelding van het merk van het hout enz. opgemaakt door Fopma T. Z. Assessor en Smith E.
jaar 1825 (2)
Fopma Taeke Sybrands , Schatter te Jorwerd, Huisman te Oosterlittens, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde
plaats van Schatters en Bijschatters bij de Belastingen enz. jaar 1823 (2)
Fopma Taeke Sybrens, Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
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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)
36-A
Fopma Teeke S. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat
blz. 47
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)
532-i
Fopma Thijs Jans 28 jaar verder geboorteplaats enz. enz. hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar
10-09-1823
Ommerschans enz. jaar 1823 (3)
155
Fopma Willem Hendrik, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
03-02-1917
griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar
1917 (4)
839
Fopma Willem Hendrik, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
03-07-1917
van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
623-21
Fopme Fecke Sijbrens te Oosterlittens de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
22-06-1840
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
708-5_24
Foppe A. de weduwe te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer
20-07-1841
W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
615-2, 24
Foppe A. de weduwe te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Lemsterland 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)
615-2, 39-3
Foppe A. de weduwe te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
949/24
Foppe de weduwe te Amsterdam, ,Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
20-09-1841
sterke dr anken in de Grietenij Lemsterland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
949/12
Foppe H. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
20-09-1841
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
708-5_12
Foppe H. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A.
20-07-1841
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders 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)
833-2
Foppe H. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Franeker
(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, 12,1
Foppe H. te Franeker 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 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)
777/2
Foppe Thijsses Bruinsma ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van
09-08-1841
Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire
inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van
Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en
GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd over Thijs en Folkert
Foppes Thijsses Bruinsma kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook
een Hylkema Marten Hylkes Huisman te Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de
verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en
tegen welk bedrag, jaar 1841 (16)
729/5, 290
Foppema G. P. te Oosterend 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 1839
17-07-1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
434/6 sectie A. Foppema Jan Pieters te Loenga staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
– B.
Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat
04-05-1841
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)
18-A blz. 45
Foppema K. B. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
641G
Foppens M. Barteld ---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur
24-12-1817
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Foppens M. Barteld ontboden is teneinde hem met de schout en dat hij
geene inschrijving had ontvangen en dat Sickenga E. een brief ondertekend dat op verzoek van zijn zijn zoon Sickenga Eisse
Edes te Wolvega dat hij verschoond mag blijven van de post als 2e Luitenant terwijl hij door siekelijke omstandigheden enz.
volgens de ondertekende verklaring (aanwezig) van de heer Schuurman J. B. dokter te Steenwijk enz. jaar 1817 (4)
744/15-13
Fopper Kapitein op de Paramaribo, jaar 1841 (4)
30-07-1841
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Foppes Abel te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Foppes Andries Jans betaald voor de Plaats te Hoornsterzwaag fl. 310.-= voor 1817 en 1818, 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 (8) dossier (24)
Foppes Andries, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Foppes Anne 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)
Foppes Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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)
Foppes Dirk, ---- Vries de Syste Gaeles Deurwaarder wonende te Ferwerd onderwerp een request. Worden ook in genoemd
Foppes Dirk, Jans Meitthe echtelieden te Jislum Jaar 1824 (4)
Foppes Gerben de weduwe, Boerinne te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar 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)
Foppes H. H. Schiermonnikoog Buitenlands Zeevarende, jaar 1837
Foppes Heertje, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Foppes Hessel Hessels * 30-11-1814 Matroos op de Clara Dorethea, jaar 1837
Foppes Hotze 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)
Foppes Jan in leven gehuwd met wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict
van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Foppes Jan Jans, 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)
Foppes Jan Jans, 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)
Foppes Jan Jans, 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)
Foppes Jan 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)
Foppes Jan 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)
Foppes Jan, 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)
Foppes Jan, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Foppes Janke, 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)
Foppes Jochum 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)
Foppes Jop St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam
in vermeld wordt met als onderwerp; dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen
gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van
derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)
Foppes Melle wegens geleverd IJzerwerk, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar
1814 (4) dossier (26)
Foppes Oben ? De weduwe moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast)
voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September
1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
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Foppes Renze te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Foppes Sierd te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat
er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief
van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een
Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Foppes Sijtske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(6)
Foppes Trijntje, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij
enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen
verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Foppes Trijntje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8)
Foppes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Foppes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt 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)
Foppes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1836 (5)
Foppes Wouter, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in
het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2)
dossier (9)
Foppes Wytske, 342 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)
Foppinga J---- Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een brief met hun
handtekening verzoekt vergunning tot het verbreden van een uitweg van het perceel kadastraal bekend Oppenhuizen sectie,
naar de Rijksweg enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar 1916 (10)
Foppinga J. ----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een brief met hun
handtekening verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het perceel kadastraal
bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden
jaar 1915 (11)
Fopstra J. Schipper 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)
Forcheaux de Jean Francois * 08-07-1802 Brussel; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die
met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom
met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Foreest van Petten van Nanning wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer
der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde
reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen
ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Alkmaar Foreest van Z . jaar 1817 (3)
Foreest van Z .---- Hallie C. wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde
reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen
ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Alkmaar Foreest van Z . jaar 1817 (3)
Foreest van Z. Dudink Jan 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 Alkmaar
de Heer Foreest van Z. enz. jaar 1817 (3)
Foreest van Z. Rentmeester der Domeinen te Alkmaar, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen
enz. enz. bij besluit 18 Januari 1815 No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen
enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Foreest van Z. Rentmeester van de Domeinen te Alkmaar Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen geeft aan de
reclamant enz. enz. jaar 1817 (3)
Foreest van Z. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar
de heer Z. van Foreest Jaar 1817 (4)
Foreest van Z. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar
de heer Z. van Foreest Jaar 1817 (3)
Foreest van Z.---- 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
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en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Alkmaar
de heer Foreest van Z. enz. jaar 1817 (3)
Forester , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. ,
jaar 1814 (2)
Forkelsen Noorwegen Kapitein op de Charlotte, jaar 1840

Form (of Torm)van der Hessel Aukes handgeschreven sollicitatie brief van hem met zijn handtekening. , jaar 1841 (1)
Form van der Auk J. Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens het patentrecht van
de karlandermolen, jaar 1824 (2)
Form van der Sjoerd Ritskes *03-07-1819 , met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen
Matroos op de Anna Geertruida , jaar 1841 (4)
Form van der Sjoerd Ritskes te Amsterdam, Zeeman, jaar 1840

Form van der Sjoerd Ritskes te Harlingen Koksmaat op de Nederlanden, jaar 1838

Former Age Dirks * 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)
Former D. 3217 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)
Former Dirk, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Former Frans---- Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Piebenga Jan is opgeroepen i.p.v. Former Frans die wegens Hoofdzeer vrijgesteld is enz.
jaar 1817 (1)
Former Frans---- Helmrich C. F. Officier van gezondheid van het Militaire Hospitaal te Groningen certificeerd dat Former
Frans oud 19 jaar geboren te Franeker met Hoofdzeer alhier is behandeld enz. jaar 1817 (2
Former 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 1887 (2)
Former 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 1888 (2)
Former Klaas 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)
Former Klaas, 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)
Former Oege Dirk 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)

Former Oege Dirks 272 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)
Formes Oege Dirks 272 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Formijn of Tormijn.---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der
Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen
beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met
klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen
Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff
of Haff v. den B? jaar 1814 (2)
Formsma Jan Anjum Rijksveldwachter Met Signalement, 07-02-1916
Formsma Jan Met signalement Veldwachter Oostdongeradeel 17-02-1915 (3)
Formstra Isaac Jans, overleden Onderwijzer van de School te Peins (6) jaar 1817
Formstra Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
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Forrert W. Rotterdam/Friesl. Schip de Ocean, 28-06-1839
Forsijth Jonhn Zaakgelastigde Betreft Handel verdrag van 19-01-1839 in de Scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde
Staten enz. jaar 1839 (10)
Forster John Londen Kapitein op de Choice, 26-06-1838
Forster John onden Kapitein op de Choice (vergaan), 06-08-1838
Forster John te Sunderland Kapitein op de Choice, 21-05-1838
Forster Kapitein5e Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de
namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz
jaar 1815 (5)
Forster Rotterdam Kapitein op het schip de Favorite, 14-12-1840

Fortuijn C. Secretaris van het Provinciale Kerkbestuur te Overijssel, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt
vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de
benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5)
dossier 40
Fortuijn C. te Zwolle, 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
Fortuin A.C.---- voor meer tekst zie bij Tieleman Wiebe te Joure eigenaar en schipper van het van ouds bestaande
Beurtveer van Joure op Woudsend, ) hierin wordt ook genoemd Fortuin A.C. te Bolsward die vorig jaar al een concessie
heeft aangevraagd maar daar op nooit enz. enz. jaar 1879 (14)
Fortuin Alle Inskes, 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)
Fortuin Anne Carstes ---- Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te
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(10) dossier (271)
Fortuin Anne Carstes te Bolsward betreft de aangevraagde consessie vooe eene stoombootdienst tusschen Sneek over
Boornsterzwaag, Scharsterbrug, Delfstrahuizen, Echten en Oosterzee naar de Lemmer jaar 1878 (8)
Fortuin Anne, 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)
Fortuin C. Architect van ’s Landswerken met als onderwerp dat er in het Slotermeer een zeer groote steen is ontdekt en dat er
een Turfschipper is op gevaren en zij met veel moeite in Sloten zijn aangekomen en dat het werkvolk direct de turf aan wal
heeft gezet zodat het niet onder water zou lopen en het schip is op de timmerwerf enz. endat de eigenaar de weduwe Ates Ate
te Lemmer wonende in dermate armoedige omstandigheden verkeert zullen de schade kosten van ca. 100 guldens enz. tevens
wordt er een baken op de steen gezet enz. jaar 1829 (2)
Fortuin C. D---- Haasdijk A. L. betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd,
Oldenburger C., Brandsma W. R., Stuiving J , Houten van H., Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R., Fortuin C. D. (7) jaar
1824
Fortuin C. D. hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het verzoek een geschikt persoon ter waarneming van
het Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief
ondertekend door Aa van der Robide Commissaris van Politie verder genoemd Carpentier ….? Die bedankt heeft voor de
functie enz. jaar 1814 (7)
Fortuin C. D. voorlopige verevening van fl. 23.15 wegens het uit het water te halen enz. enz. te Sloten enz. jaar 1823 (1)
Fortuin C. D. , Conducteur aan de Lemmer dat het bestuur van de Domeinen voornemen was het buitenland gelegen ten
westen van de haven en bekend onder de benaming vanb de Zandbanken te verkopen en te informeren bij de heer Andrea A. J.
Verificateur bij de Domeinen enz. jaar 1820 (3)
Fortuin C. D. , fl. 395.= wegens Tractement als Opzichter, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende
certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2)
Fortuin C. D. , Hij komt voor in het dossier van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de
herstellingen van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar
1824 (10)
Fortuin C. D.---- Een declaratie door de algemene rekenkamer finaal goedgekeurd met bedragen, voor uitgevoerde
werkzaamheden door genoemde persoon jaar 1824 (4)
Fortuin C. D. een voorlopige verevening van fl. 102.= wegens daggelden als opzichter bij de Havenwerken te Lemmer enz.
jaar 1823 (2)
Fortuin C. D. een voorlopige verevening van de alg. rekenkamer wegens daggelden met vermelding periode en bedrag enz.
jaar 1823 (2)
Fortuin C. D.----- Fierens S. Struiving J., Keuchenius…..?, Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H.,
Hansum A., Duif W. S., Elsenga R. betreft een door de rekenkamer finaal verevend declaratieen, jaar 1824 (2)
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Fortuin C. D. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den
18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Fortuin C. D. 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)
Fortuin C. D. hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Lemmer een document
betreffende gehoord hebbende het voorstel van de Schout om een brief aan de Gouverneur te schrijven teneinde Autorisatie te
verkrijge, met als onderwerp de veel voorkomende Dolle Hondt Ziekte (Hondsdolheid) enz. jaar 1814 (4)
Fortuin C. D. hij staat in een document vermeld van de Algemeene Rekenkamer met finaal verevende declaratien met
vermelding waarvoor en het bedrag enz. jaar 1825 (4)
Fortuin C. D. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten
van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een
document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Fortuin C. D. Hij wordt vermeld in een document waarover gesproken wordt van uitbetaling voor het Havenplein te Lemmer
met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)
Fortuin C. D. in de Lemmer hij staat op een document dat hij geld tegoed heeft (ontvangt) van de Heer Inspecteur Generaal
Administratien van den Waterstaat enz. jaar 1825 (1)
Fortuin C. D. komt voor in opgave van schulden welke door de heren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de
provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz. jaar 1825 (3)
Fortuin C. D. onderwerp: aangewende kosten bij de opkisting van het havenplein te Lemmer enz. met vermelding van
bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8)
Fortuin C. D. Onderwerp: betaling wegens werkzaamheden betreffende het ligten van een steen in het Slootermeer fl. 55.44
jaar 1822 (3)
Fortuin C. D. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8)
Fortuin C. D. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Fortuin C. te Overijssel lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden
aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en
secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Fortuin C. te Zwolle Secretaris Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fortuin C. te Zwolle wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz.,
Jaar 1819 (6) dossier (22)
Fortuin Carst ---- Visser Simon Wiegers Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp: er is ten
laste van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel, dat de persoon van Vries de
Willem Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief van
de Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser, een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek waarin
vermeld Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de
bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de
schepen van schippers mede binnen te brengen en de houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder
een declaratie der verschuldigde kosten voor Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder
de ambtenaar van bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier….? enz. jaar 1840 (24)
Fortuin Carst Dirks Reeds overleden---- Wouda Baukje Hanzes Weduwe van Carst Dirks Fortuin, Winkeliersche te Lemmer
en Brandsma Hendrik Wiebe Koopman te Lemmer betreft het aanleggen van eene stoombootdienst tuschen Lemmer en
Sneek en Sneek op Joure maar zij hebben hier va n afgezien en verzoeken en zij dan ook op de vergadering zijn ontboden
omdat de concessie al is verleend met reglementen en tariefljsten maar dat zij enz. ook een brief door beide voornoemde
genoemd ondertekend jaar 1865 (43)
Fortuin Carts de weduwe te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 15 september 1722)
Fortuin Cors Dirks een finaal verevende specificatie ten behoeve van hem wegens enige reparatieen aan de havenwerken te
Lemmer enz., jaar 1822 (1)
Fortuin Dirk , met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende
gemeenten jaar 1917 (3)
Fortuin Dirk Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Fortuin Dirk Hanzes, 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)
Fortuin Dirk hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info , o.a.
Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar
1920 (3)
Fortuin Dirk Met signalement Politiebediende Dokkum (3)
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Fortuin Dirk, Fabrikant r---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroepenz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk, Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan
Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke, Prins Willem Anne, Bleeker Gabe secretaris
der kamer jaar 1918 (4)
Fortuin en Visser de firma ---- Visser Simon Wiegers Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp:
er is ten laste van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel, dat de persoon van Vries
de Willem Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief
van de Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser, een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek waarin
vermeld Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de
bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de
schepen van schippers mede binnen te brengen en de houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder
een declaratie der verschuldigde kosten voor Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder
de ambtenaar van bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier….? enz. jaar 1840 (24)
Fortuin F. C. Onderwerp: Ordonnantiën van betaling voor enz. enz. f. 6 jaar 1825 (4)
Fortuin Frans Oenes Marrum Veldwachter, 05-08-1837
Fortuin Frans Oenes Marrum Veldwachter, 17-02-1837
Fortuin G. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Fortuin Gerardus, 51 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)
Fortuin Gerardus, 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)
Fortuin Gerrit Anskes---- Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Beekkerk Haije Old Luitenant Colonel Commandant van
het Detachement Vriesche Garde enz. en dat Fortuin Gerrit Anskes te Heeg en Haaitsma Willem Haitses te Zandvirden die
Ganze Roeren de eerste gemerkt GAF, HEEG en de laatste WHH, HEEG deze eigenaars menschen zijde welke grootendeels
met het schieten van Watervogels enz. jaar 1815 (2)
Fortuin Gerrit, Kantoorbediende, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Fortuin H. C. fl. 2072.50 wegens werk aan het noorder havenhoofd te Stavoren, hij ontvangt betaling door de algemene
rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Fortuin H. C. , fl. 2072,50 wegens een beschoeing aan het Noorder havenhoofd te Stavoren Onderwerp: een door de Alg.
Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Fortuin H. C. , Hij komt voor in het dossier van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de
herstellingen van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar
1824 (8)
Fortuin H. C. komt voor in opgave van schulden welke door de heren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de
provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz. jaar 1825 (3)
Fortuin H. J. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Fortuin H. K. , Hij komt voor in het dossier van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de
herstellingen van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar
1824 (10)
Fortuin Hans Jans Onderwerp; een declaratie wegens het opruimen van een hele grote steen liggend in de sloot enz. enz. jaar
1821 (2)
Fortuin Hanst Carst is de betaling voor de 1e en 2e termijn zijner aanneemingspenningen wegens de herstellingen te
Stavoren aan het Palenhooft een certificaat van fl. 2593.= enz. jaar 1823 (2)
Fortuin Hendrik A. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den
13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat
kantoor van betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Fortuin Hendrik Alles, 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)
Fortuin Hijltje 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)
Fortuin J. A. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van
Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het
Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar met vermelding van de geleverde
goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz. jaar 1841 (6)
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Fortuin J. H. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen
in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand
October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)
Fortuin J. H. , Roggenbrood door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende op een algemene
Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen
van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)
Fortuin J. H. , roggenbrood door hem geleverd, komt voor als belanghebbende in een staat der benodigde fondsen tot het doen
der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)
Fortuin J. H. Betaling wegens zijn leverantie van Roggenbrood aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)
Fortuin J. H. wordt vermeld in een document; Staat van de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het
Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in
maart 1841 enz. jaar 1841 (4)
Fortuin J. H. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens
het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens
geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)
Fortuin J. H., Roggebrood geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van
Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer
Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens
declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4)
Fortuin J. Marrum en Nijkerk Schipper en Eigenaar van De Geduld vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren
met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Fortuin Jacob Hieltjes , hij is benoemd en heeft de functie aanvaard op 13 december j.l. als Schoolmeester te Stavoren jaar
1820 (1)
Fortuin Jacob Hieltjes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Fortuin Jacob Hieltjes, Schoolonderwijzer te Stavoren zijn aanstelling d.d. 6 October 1819 enz. enz. jaar 1819 (1)
Fortuin Jacob Hijltjes benoemd als School Onderwijzer te Stavoren enz. enz. , ook genoemd de schoolopzichter Visser H. W.
C. A. te IJsbrechtum, jaar 1820 (3)
Fortuin Jakob Hijltjes, hij wordt aangesteld tot onderwijzer te Stavoren een uitgebreid document, wordt getekend door de
schoolopziener Visser H. W. C. A. en de burgemeesters van Stavoren Haytema S. P. (Salling Pieters) en Doornbos E. G.
(Eling Gerrits) jaar 1820 (3)
Fortuin Jan F. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk 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 1850 (8).
Fortuin Jarig, 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)
Fortuin K. 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)
Fortuin K. H., ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden
vergelijkend examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal
van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder
worden er genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K.
H., Donker T. , Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske ,
Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
Fortuin Karst Dirks---- Rengers L. J. J. Maire van Lemmer in een door hem geschreven en getekende brief hij wil ontheven
worden van zijn functie omdat hij naar elders vertrekt enz. en hij beveelt aan in een door hem geschreven en getekende brief
vindt hij als bekwaamst voor een functie in het Gemeente Bestuur de heeren Witteveen Jouwert Frederik, Monsma Willem,
Fortuin Karst Dirks, Veen van Douwe Tijmes en Ruiter de Poppe enz. Jaar 1813 (2)
Fortuin Kerst D. hij wordt voorgedragen als candidaat voor het Collegien van Zetters in de Gemeente Lemmer en Oosterzee
ter completering enz. enz jaar 1825 (3)
Fortuin Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Fortuin R. A. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Fortuin Ruurd 26 is zijn volgnummer en Heeg 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)
Fortuin Ruurd Anskes komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Fortuyn C. te Zwolle Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot
lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Fortuyn C. te Zwolle, 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
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provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Fosardis J. J. hij ondertekend als Armvoogd van Betterwird de administrative rekening van de Dorpe Betterwird van de jare
1812 als volgt; : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Betterwird over voorgaande jaren
benevens die van 1814 te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Foster John Engeland Kapitein op de Choice, jaar 1838
Fotges van Kampen te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Foudgum---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een
onderwijzer te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van Brantgum enz.
enz. getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. , Bergmans J. J. , Bosch P. D.
Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D., Jong de F. A., Braaksma Sjoerd, Popke Jacob Sjoerds
en de secretaris Klaassesz Jan jaar 1821 (4)
Foudgum de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Westdongeradeel, 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)
Foudgum, Onderwerp, dat het dorp geen nadeel ondervind van het sluiten van de school aldaar enz. enz. en de kinderen in
Brantgum naar school kunnen gaan enz. jaar 1821 (3)
Fourneau Mat. Jos. * 03-03-1790 Luik wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen,
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand
Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document
heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon
enz. jaar 1817 (3)
Fournier 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)
Foust Joseph * 11-08-1768 ’s Hertogenbosch wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche
Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van
hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar
1817 (3)
Fowler James Rotterdam Kapitein op de William Richard, jaar 1840

Fox. Thomas W. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT
CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Fozee Cornelis 142 is zijn volgnummer en Vianen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich
naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Fraaf de Gerlof, 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)
Fraassen Jan, Staat op een lijst kosten gevallen op het vervoeren van Buskruit Kogels en Geweren van Harlingen naar
Leeuwarden enz. met het bedrag wat hij tegoed heeft enz. jaare 1813 (2)
Franciscus Jan---- Leonard Jacobus Franciscus * 12-08-1793 Antwerpen hij is gedeserteerd en moet worden opgespoord,
gediend hebbende als Korporaal bij het depot Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 08-01-1815 net verlof
is gegaan maar niet is teruggekomen zoon van Franciscus Jan en Warant Jozephina nmet een volledig signalement enz. Jaar
1815 (2)
Franck ….?---- Heslinga van Auke zoon van Schotanus a Steringa Heslinga Hendrikus het betreft een proces verbaal
opgemaakt door de commiesen Otma ….?en Franck ….? te Sneek omdat deze in functie bedreigd en beledigd zijn enz. jaar
1839 (6)
Franck van S. R. Cerberus Kapitein Luitenant is met Z.M. Stoomschip aan boord hebbende Z. K. H. de Grootvorst van
Rusland staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Franck van S. R. Cerberus Kapitein Luitenant is met Z.M. Stoomschip aan boord hebbende Z. K. H. de Grootvorst van
Rusland staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Francken W. Ouderling te Nijmegen tot Classificaal 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)
Francken W. te Nijmegen Ouderling voor de Classis van Nijmegen wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie
van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Francken W. te Nijmegen Ouderling voor de Classis van Nijmegen wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
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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)
Francken W. te Nijmegen 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)
Francken W. te Nijmegen 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)
Francken W. te Nijmegen, 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
Francken W. te Nijmegen, 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
Francken W. te Nijmegen, 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)
Franckena A. Hij is één der ondertekenaars van het navolgende document: Hij moet mede betalen voor het onderhoud der
bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was
in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar
dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere
tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot
onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Franckena A. 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)
Franckena A., Ondertekend mede als Lid van de Kerkenraad en mede de Gecommitteerden van de Hervormde Gemeente van
Molkwerum en als Floreenschietende een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het agterstallig tractement van
hunne leeraar in gevolge de aanschrijving van de heer Commissaris van het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de
Franschen en hunne onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz. Jaar 1814 (5)
Franckena Abel Jurjens te Molkwerum 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)
Franckena Abel Jurjens te Molkwerum, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Koudum enz. enz. jaar 1822 (1)
Franckena Jan Ondertekend mede als Floreenschietende in de Gemeente van Molkwerum een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het agterstallig tractement van hunne leeraar in gevolge de aanschrijving van de heer Commissaris van
het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de Franschen en hunne onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz.
Jaar 1814 (5)
Franckena Jan, Hij is armvoogd te Molkwerum en ondertekend een stuk waarin zij om meer geld vragen enz. enz. jaar 1814
(3)
Franckena T. staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Francois J. wordt vermeld in een document Staat van Mutatien in het personeel der van het Gouvernement overgenomen
Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1841 (4)
Francois Johannes Franciscus te Kollumerland en Nieuwkruisland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der
manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden
bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Francois Joseph hij is op 30 juli 1839 naar Ommerschans gezonden maar voor enige dagen is gedeserteerd en nu is
teruggezonden enz. jaar 1841 (2)
Francois Joseph 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)
Francois Lourens G. 14-08-1839 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)
Francot Andreas, Hoornblazer Korps van Clerens * 07-09-1814 Leuven, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar
enz. jaar 1838 (4)
Franeker ---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium hetwelk als
zodanig aan het geheel is verbonden dat het daar niet van afgescheiden kan worden enz. enz. ook zijn zoon Eisinga Jacobus
wordt genoemd tevens de hoogleeraar Swinden van ….? enz. jaar 1825 (2)
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Franeker ---- Lijst der Vragtlonen voor het vervoeren van Personen enGoederen van Dronrijp naar Leeuwarden, Franeker en
Harlingen door de Schippers van Dronrijp waarin de Tolgelden begrepen zijn. een groot Aanplakbiljet gedrukt bij Brouwer J.
W. te Leeuwarden jaar 1812 (4)
Franeker ---- 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 (13) dossier (48)
Franeker---- Akademiegebouwen te Franeker een specificatie Begroting van kosten aan der nodige Reparatieen aan ’s Lands
Akademie Gebouwen te Franeker over de jaren 1815 en aan de woning van voormalige professor (Allardi C. ? Oud
Hoogleraar) enz.ook aanwezig een plattegrond van de Academie gebouwen gemaakt door de Conducteur Boling C. in 1812
getekend in kleur jaar 1815 (26)
Franeker---- Allardi C. Oud Hoogleraar aan de voormalige Academie te Franeker, een handgeschreven brief met zijn
handtekening, hij verzoekt zijn oude post weer te mogen bekleden enz. jaar 1815 (2)
Franeker Courant Courantenstukjes waarin voorkomen de Tolheffingen in Friesland , 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 1897 (14)
Franeker een 14 tal losse arbeiders die bij het lossen van Steenkolen aan de Gasfabriek hebben geeist dat hun loon enz. jaar
1916 (3)
Franeker een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland
en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (2)
Franeker Een declaratie met de kosten van de reparatie aan de Academie gebouwen van Franeker jaar 1816 (1)
Franeker---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium, het antwoord van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (1)
Franeker---- Eisinga Eise te Franeker Onderwerp: het huis en het Planetarium van hem dat door het Rijk wodt aangekocht jaar
1825 (2)
Franeker---- Nederlandse Tramwegmaatschappij te Utrecht, betreft het plaatsen van een wachthuisje aan de lijn Leeuwarden
Franeker nabij den weg Menaldum met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)
jaar 1915 (12)
Franeker---- onderwerp een demonstratie naar het levensmiddelenbureau(voor grote rantsoenen voedsel) van 200 tot 300
personen die zig verzamelden voor het politiebureau en in optocht de Voorstraat introkken enz enz. jaar 1918 (7)
Franeker---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Franeker Stoomboot Mij ----Bijlsma P. J. , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Stad Franeker II“ 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)
Franeker Stoomboot Mij. , een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Stad Franeker III“ 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)
Franeker Stoomboot Mij. Franeker Schip de Stad Franeker III, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Franeker----- 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
Franeker---- Waterschap De Rietpolder verzoekt vergunning voor het plaatsen van duikers met een aantal tekeningen
(Blauwdruk) van de situatie ook is 1 van de tekeningen een overzicht met alle genummerde percelein in de De Rietpolder ,
tussen Harlingen en Franeker, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (16)
Franeker---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker dient een request in om verhoging van het
predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H. (Johannes Henricus) en
wegens de geringheid van het predikanten tractement kan men geen enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker
jaar 1823 (10)
Franeker---- Wybrandus L. opzichter bij de werken aan de Academie gebouwen te Franeker jaar 1815 (2)
Franeker---- Wybrandus L. opzichter hij krijgt de opdracht direct met de reparatieen te beginnen aan de Academie te Franeker
met een bijlage met specifique nota van kosten die niet overschreden mag worden enz. enz. jaar 1815 (8)
Franeker, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Franeker, de Universiteit een begroting voor de reparaties aan lands Academi gebouwen te Franeker, en jaar 1814 (20)
Franeker, een brief dat de Aardappelwerkers die dinsdag 21 maarthet werk hadden neergelegd weer aan het werk zijn gegaan
jaar 1916 (1)
Franeker, een lijst met 196 namen van bezitters van een woning te Franeker betreft de huurwaarde , er wordt genoemd het
nummer van het huis en de bedragen. Jaar 1824 (17)
Franeker, een vergunning voor de gemeente zelf voor et plaatsen van palen met borden enz. met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)8
Franeker, het gemeentebestuur vraagt vergunning voor het aanleggen van een urinoir met reservoir aan de rijksweg
Leeuwarden Harlingen en een riool op de stadsgracht ten behoeve van dat urinoir enz. enz. met een tekening en een
blauwdruk. jaar 1915 (9)
Franeker, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger en Secretaris van de Stad
Franeker, zie daarvoor onde de index familienaam jaar 1817 (2)
Franeker, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van
Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840
Franeker, 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
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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)
Franeker; Onderwerp het Planetarium jaar 1914 (3)
Franeker; Plaatselijk Reglement voor de Gewapende Burgermagt (Schutterij ) binnen Franeker. jaar 1814 (14)
Franekeradeel de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Franekeradeel, 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)
Franekeradeel---- 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 (13) dossier (48)
Franekeradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening
en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Franekeradeel----- 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
Franekeradeel, de staking van Landarbeiders in Dongjum, Boer en Ried is beeindigd de arbeiders gaan accoord met 10 %
loonsverhoging enz. enz. jaar 1919 (3)
Franeker----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in
het jaar 1840 (3)
Frank A. M. ---- Adelaar E. M. Koopman te Leeuwarden namens Frank A. M. te Amsterdam Een aangeboden transactie ter
voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding van het uitoefenen van het beroep Inlandse kramer zonder
patent jaar 1824 (2)
Frank Abraham J., 264 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Frank Daniel M., 218 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)
Frank Daniel Minkes, 944 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)
Frank Hartog , Marinier Korps Mariniers * 28-04-1813 Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, ,
zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
jaar 1839 (4)
Frank Hartog * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij
regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis
en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Frank J. G. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde Leges
op de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2)
Frank J. P. van beroep Klerk----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 tractementen e.a.van geemployeerden aan het
bureau enz. jaar 1814 (3)
Frank J. P. voor het schrijven van Stukken staat vermeld met bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het
gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording over de ontvangen Soldijen en
declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt
hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817 (11) dossier (19)
Frank Jan Pieters, 717 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)
Frank Mozes Menkes , hij is gearresteerd te Zutphen volgens zijn paspoort wonende en geboren te Leeuwarden en dat hij niet
kon bewijzen dat hij in den Militie enz.enz. jaar 1814 (2)
Frank Mozes Minkes, 406 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)
Frank P. C. ---- Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie
bevinden zig paarden met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz.
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enz. tevens worden genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee
geleverd en een notitie betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C. jaar 1822 (2)
Frank P. C. te Sint Jacobaparochie een overgezonden mandaat met de kosten voor het zegel enz. jaar 1822 (1)
Frank P. C. wordt vermeld in de mandaten en kwitanties een document met 7 kolommen informatie) jaar 1822 (1)

Frank Pieter Ewald staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of
ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Frank Wilhelmus Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te ’s-Hertogenbosch. Tamboer 17-10-1836 Overleden te
Kedong Kebo (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Franke Frederik, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Franke Hendrik * 09-05-1820 St. Anneland wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen
informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet
meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van
Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf
veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)
453
Frankema A. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
69
04-10- Frankema A. J. 2e Luitenant bij de 3e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm
1814
omdat deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus
gestemd in tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5)
379
Frankema Auke A. 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
Frankema Auke A. , 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)
424-10
Frankema Auke A. 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)
42
Frankema Gauke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
07-01-1915
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
753
Frankema Hans Meiles staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
7e blz. van
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)
kolommen
enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
11-09-1815
829/20, 264
Frankema Hendrik Abels hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Blz. 6v
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
12-08-1839
1028/12
Frankema Hendrik Gaukes 3 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
08-10-1839
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
1017B blz. 2
Frankema Jacob Franken staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
22-08-1814
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)
1017A blz. 2
Frankema Jacob Franken wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814
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)
30-C
Frankema Klaas. 544 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 termen
21-05-1824
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)
380 blz. 3
Frankema M. F. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
04-10- 1817
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)
13 nr. 32
Frankema Meine Emmes te Oosterzee, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon
29-01-1814
….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen
achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn
afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)
803-3
Frankema Minne Frankes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
17-09-1816
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
398
Frankema P. Teeuwes te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
1253-13, 16
Frankema Sijbe Minnes te Haskerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
10-12-1839
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)
7-A blz. 5
Frankema W. F. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
18-02-1824
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie
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en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3)
Dossier 6
Franken A. te Slijkerwijk, 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)
Franken Ealreven Ouderling te Nijmegen, 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)
Franken Feike Martens , 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)
Franken Feike Martens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Franken Gerben Doopsgezind Prediker 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)
Franken Gerben Leeraar de Doopsgezinden in Warga met terugzending van zijn Request met als onderwerp kindertoeslag, jaar
1817 (3)
Franken Hendrik, komt voor in een document, Opgave van de verschotten gelden wegens porten van brieven en pakketten
over de jare 1813, tevens een handgeschreven brief met zijn handtekening (1) dossier (9)
Franken Minne Frankes 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)
Franken Pieter 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
Franken Pieter 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
Franken S. de erven 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)
Franken S. 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)
Franken Simon staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Franken Symon Koperslager 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)
Franken Symon, 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)
Franken Teeke Martens, 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)
Franken, Arend Gerrits, Brief waarin wordt aangegeven dat Jantje Hessels zij vrouw met drie kleine kinderen in een bittere
armoedige toestand leeft omdat haar man haar sinds begin van de maand Mei verlaten heeft en zij het laatste half jaar met haar
man te Harlingen heeft gewoond enz. enz. jaar 1817 te Sint Annaparochie (2)
Frankena A. A. te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Frankena A. A. te Hichtum 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)
Frankena A. A. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Frankena A. J. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden
en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te
vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Frankena Abel , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo
elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den
gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
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Frankena Abel Jurjens te Molkwerum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Koudum in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Frankena Abel, 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)
Frankena Auke A. 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)
Frankena Auke Meijes te Hommerts een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen
van een voetbrug op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Oppenhuizen met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (12)
Frankena F. M.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar
Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de
Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de
melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz.
enz. jaar 1894 (6)
Frankena H. te Irnsum schuldenaar van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten
en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juli
1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en
Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)
Frankena Hendrik te Rauwerd hij is Schuldeischer van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende
de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den
laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der
Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)
Frankena Hidde, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (6)
Frankena J. J. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden
en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te
vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Frankena Jan, 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)
Frankena Lammert Meijes, Landbouwer wonende te Langweer wordt voorgedragen als schatter der belastingen voor het
district van Woudsend en Oppenhuizen en wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van Woudsend en
Oppenhuizen enz. jaar 1825 (8)
Frankena Lammert Meijes, Landbouwer wonende te Langweer wordt voorgedragen als schatter der belastingen voor het
district van Woudsend en Oppenhuizen en wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van Woudsend en
Oppenhuizen enz. jaar 1825 (8)
Frankena Meije Lammerts---- Andringa de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van geschikte personen voor de vacante bediening als
Veldwachter te Langweer i.p.v. Weide van der Gijsbert die met pensioen gaat en wel Frankena Meije Lammerts Werkman te
Langweer en Visser Rimmelt Piers enz. jaar 1841 (3)
Frankena Meije Lammerts te Langweer, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. jaar 1841 (9) dossier (21)
Frankena Meye Lammerts Sollicitatie als Veldwachter te Langweer, jaar 1841
Frankes Gerrit, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Frankes J. te Oranjewwoud, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof
Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (5)
Frankes Minne 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)
Frankes Reetze hij ontvangt een som van fl.3-7-8 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige
district Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
Frankes Reitze 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)
Frankes Thee---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat hij reeds een geruime tijd niet
dan met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van Wieger waarin de
getuigen Thijsses Feyke en Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude haske Leeden
des Kerkenraads enz. jaar 1815 (4)
Frans Akke----Kienstra Jan en Kristiaan Fransens, Frans Akke en Pieter Jans Kienstra en Christiaan Franzen Kienstra staat
vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen
enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de
heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)
Frans Gerhardus Willems Oude Pekela * 1819 Buitenvaarder, jaar 1838
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Frans Kienstra---- Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke Pijtters,
Hoefhamer Pijter Klaasses , Sonnema A. F., Daam W. R., Plagter Jacob Jans, Frans Kienstra , allen te Dockum wonende zij
ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel
verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding
van de kosten enz. jaar 1817 (4)
Fransbergen L. S. Restant staten op de impost van Turf kantoor Oostermeer, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (3)
Fransbergen S. J. Kantoor Oostermeer, Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823,
jaar 1824 (2)
Fransbergen S. S. . Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4)
Fransbergen S. S. een staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Oostermeer ,jaar 1824 (2)
Fransbergen S. S., Staat van restanten op den impost van Turf te betalen accijnsen jaar 1824 (5)
Fransbergen Sipke S. , Onderwerp; Achterstallige Turf Impost kantoor Oostermeer enz. (2) jaar 1824
Fransche Douaniers, een dossier dat gaat over de kosten, leveranties enz. in de periode van de Fransche tijd zoals lijst van
Caserneringskosten, leverantiekosten, onbetaald gebleven kosten enz. jaar 1814 (28)
Fransche Krijgsgevangenen die dienen een klacht in dat zij door het niet ontvangen van hun tractement enz. enz. jaar 1815 (1)
Franschman Mozes Benjamin , Fuselier 14e afdeling Infanterie * 13-04-1816 Amsterdam , hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Franse Geproscribeerden---- Lijst met namen Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van deze staat is ontzegd en die daarop ontdekt worden zouden behoren te worden verwijderd. ( 57 namen ook
diverse met signalement beschrijving) (5)
Fransen Adrian te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Fransen Albert, 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)
Fransen Cornelis, 148 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)
Fransen Doek wonende onder de Klokslag van Leeuwarden gebruiker van een plaats groot van naam en faam 43 pondematen
behorende tot de afgestane Kerkegoederen enz., Onderwerp Huurregt enz. jaar 1814 (2)
Fransen Doeke , de plaats waar hij woont is weer voor 1 jaar publiek verhuurd aan Cuperse E. voor f. 700.= enz. jaar 1815 (1)
Fransen Doeke heeft in Huur 7 Koegangen in de Flietster Fenne, Land op Wijlaardster Meenschar totaal 32 Pondematen enz.,
enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen
der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde
Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen
verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz.
enz. , jaar 1815 (4) dossier (60)
Fransen H. 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)
Fransen H. 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) Jaar 1841 (3)
Fransen H. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Fransen Hendrik, 483 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)
Fransen J. te Zwartluis verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om een vergunning te mogen bevaren
de Provinciale wateren van Friesland met zijn Motor Zeilschip genaamd “Henderika Elizabeth” met de maten lengte en
breedte enz. aangezien hij handelaar is en in de Veenpolder van Westellingwwerf inkoopen doet enz. enz. en verdere
correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1910 (5)
Fransen Jan de weduwe staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: 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)
Fransen Jan zijn meid, te Nijeberkoop 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.
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(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)
611-4
Fransen Janke moeder van Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een
18-06-1840
staat van opzending de staat met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn
vrouw jaar 1840 (4)
158-6, 23
Fransen Johannes Wytzes te Leeuwarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
14-02-1837
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)
287-C 3e
Fransen Klaas Arends 624 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Bataillon
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.
28-06-1817
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)
248-b 3e bat 1e Fransen Klaas Arends 624 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
blz.
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Nom. Staat
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
07-06-1817
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
248-E
Fransen Klaas SArends staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots
1e blz.
der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der
Nom. Staat
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent
11-06-1817
bevinden enz. jaar 1817 (4)
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Fransen Leendert, 13 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)
Fransen Louw Huwelijken van Miliciens jaar 1841 (1)

Fransen Louw te Leeuwarden Komt voor op een document, met toestemingen om als Militair een wettelijk huwelijk te mogen
aangaan , getekend door De Luitenant Kolonel Hoop van der, Kommanderende het reserve Bat. des 7e regiment Inft te
Zwolle, jaar 1841 (2)
17-03-1825
Fransen P. te Wirdum Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer
20-D blz. 7, 12 Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te
Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie
zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.)
150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
983
Fransen Pobe de weduwe van Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de
15-10-1814
jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
1149-2
Fransen Rein komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een
21-11-1815
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)
372 blz. 9
Fransen Sake zijn knecht, te Nijeberkoop 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)
372 blz. 9
Fransen Sake zijn meid, te Nijeberkoop 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)
716-3_3D
Fransen Sijbrandus Amersfoort, is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt
22-07-184 1
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)
171-6
Fransen Sijbrandus in het jaar 1809 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche
19-02-1841
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans
zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende
besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)
716-3_2d
Fransen Sijbrandus Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van
22-07-1841
naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841
(7)
30-C
Fransen Sijbrandus, 807 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)
30-C
Fransen Sjouke, 574 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 termen
21-05-1824
van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen,
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Fransen Tjalling 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)
Fransen van Eck C (Professor) te Deventer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz.
in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer President Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel en Predikant Classis van Deventer
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)
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer Praeses Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur
te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer 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)
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer 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)
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (7 dossier (12)
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies
incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Fransen van Eck C. (Prof.) te Deventer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies
incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Fransen van Eck C. (Professor) te Deventer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz.
in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Fransen van Eck C. (Professor) te Deventer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz.
in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Fransen van Eck C. te Deventer Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Fransen van Eck C. te Deventer wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Fransen van Eck C. te Deventer wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Fransen van Eck C. te Deventer wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Fransen van Eck C. te Deventer wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Fransen van Eck C. voor Overijssel, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)
dossier (11)
Fransen W. te Wetzens, 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)
Fransens Antje voor Naailoon ten dienste van Murks Marijke , 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
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Franses Hinne 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)
Franses J. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij
wordt voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3)
Franses Jan 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)
Franses Janke te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en
14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Franses Jelle de weduwe Geeft met eerbied te kennen enz. dat zij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request
enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. haar handtekening
Jaar 1821 (4)
Franses Jelle de weduwe te IJpekolsga 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)
Franses Jelle te IJpekolsga 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)
Franses Wybe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in
het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2)
dossier (9)
Fransma Doede A., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816
(4) dossier (21)
Franssen Louw , Een dossier met namen van Militairen die gehuwd (25april 1839) zijn tijdens hun dienst, jaar 1841 (2)
Fransses Jelle---- Hij ondertekend mede een verzoek van Grond Eigenaren van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de
gemeente Woudsend dat hun lieden ter goede trouw is enz. enz. en in de gemeente Rouwert een onevenredige
grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4)
Frantzen ….? Kapitein Kommandant van het 8e afdeling Infanterie, Detachement Verlofgangers krijgt een ontvangstbewijs
dat hij heeft betaald aan de Grietman van Achtkarspelen fl.127.= voor huisvesting en voeding voor 364 onder-officieren en
Manschappen van 16 op 17 October enz. jaar 1819 (5)
Frantzen Abe te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Frantzen D. J. voor zijn moeder de weduwe Frantzen J. H. staat vermeld op een document genaamd Departement der
Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan
de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Frantzen Hendrik te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Frantzen J. H.---- Frantzen D. J. voor zijn moeder de weduwe Frantzen J. H. staat vermeld op een document genaamd
Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen
gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Frantzen Klaas 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)
Frantzen Louis Frantzen gem. Leeuwarderadeel en de Jong Hendrik Hylkes gemeente Het Bildt, zij hebben geen gegronde
reden kunnen aanvoeren wegens het achterblijven en daar geen genoegen mee genomen kan worden enz. enz. jaar 1824 (2)
Franzen Abe te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Franzen Folkert de erven te Tjerkwerd---- Dijkstra Lammert Jacobs hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps
is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden
welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor den Grooten weg van Harlingen naar
Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)
Franzen Hendrik te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Franzen Holke 489 Joure 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)
Franzen 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)
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Franzen P. te Wirdum 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)
Franzen P.W., Handgeschreven brief van de Timmerman P.W. Franzen, jaar 1840
Franzen W. W. 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)
Franzen Wybe W. 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)
Franzes Rink wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Franzes Tjetske x Schepenaar Bouwe Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het
Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Franzes Tjiske, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8)
Fraukes Gerrit 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)
Frautman Jean Paul bezaittende de 2e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld op de Fransche kostschool voor jonge heren
te Leeuwarden wordt ook in genoemd de schoolopziener Plaats van der M. J. D. te Leeuwarden jaar 1822 (1)
Freda (Frida?) Aron---- Olivier W. Commissaris in het Arrondissement van Sneek ondertekend bij absentie van deselve een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Israeliten wonende te Sneek dat zij door den deurwaarder enz.
betreffende een verkeerde aanslag van Freda (Frida?) Aron welke reeds te Amsterdam reeds deze had voldaan enz. jaar 1815
(3)
Freddriks Tietje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Frederichs B. te Tholen Predikant Classis van Zierikzee 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)
Frederichs B. te Tholen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Frederichs B. te Tholen, 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)
Frederichs F. C. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Dina vanuit Bremen geladen met Tabak op 6 Mei te Amsterdam
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de
vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben
ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Frederici Jan D.---- 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)
Fredericie K. D. te Wommels 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)
Frederikhoff IJlst Kapitein op de Abraham komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1885 (2)
Frederiks Elisabeth gehuwd met Fogteloo Jan---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat
zoon van Fogteloo Jan en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes
Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Frederiks Freerk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41
15-02-1832

6871

22-03-1825
11/1-C

6424

609
10-12-1817

6252

1179-75
08-11-1813

9183

881
26-05-1916
38
24-02-1917
734
27-04-1916
B-41
15-02-1832

9184
9182
3698

6246
6098

481, 14
06-06-1814
856
06-09-1823

6246

481, 7
06-06-1814

6256

313
29-03-1815

6250

946
06-10-1814
541D
17-10-1817

6423

6382

160
17-04-1814

6258

627-10
21-06-1815

6255

265-9
13-03-1815

6242

79
04-02-1814

6275

976-A
22-10-1816

6626

487 blz. 8
07-04-1814

6252

1179-44
08-11-1813

6257

410-10
28-04-1815

6626

543
23-11-1813
15-04-1814

Frederiks Jan Freerks, 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)
Frederiks Jan 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)
Frederiks Johannes 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Frederiks Klaas wegens Keizel geleverd aan de Aalzumenz. er Trekweg, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor
Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van
het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
jaar 1814 (7) dossier (88)
Frederiks Pieter Doornenburg Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Ooststellingwerf , jaar 1916 (3)
Frederiks Pieter Fort bij Pannerden Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland, jaar 1917 (3)
Frederiks Pieter te Nijmegen, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Frederiks Sjouke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Frederiks Tjerk 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)
Frederiksoord, ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om
gekadastreerd te worden en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse
Meijer A.C. te beginnen 23 September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf,
Steenwijk, Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Fredrik Tjerk, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Fredriks Eelse, 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)
Fredriks H. hij ontvangt een betaling voor het repareren der banken van de kerk uit de Landmilitiekas enz. enz. jaar 1814 (2
Fredriks Heins---- Karst Fredrik Willem * 05-10-1796 z.v. Karst Ede Jeppes en Fredriks Heins 17 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)
Fredriks Hendrik---- Bosma Fredrik Hendriks geboren te Dragten oud 34 jaar zoon van Fredriks Hendrik en Sietses Hinke hij
is gedeserteerd en wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn Signalement en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814
(2)
Fredriks Idts 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)
Fredriks Idtz , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo
elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den
gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Fredriks J. , 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)
Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe---- Koopal Sjoerd Reimers en Feenstra Steven Fokkes wonende te Minnertsga zij
worden 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)
Fredriks Joh’s wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen
enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Fredriks Klaas voor 5 geleverde vrachten Keizel , hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van Publijke
werken en gebouwen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier
(88)
Fredriks Luitjen 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)
Fredriks Marijke---- Fopma J. L. Maire van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder
van het Legioen van Eer enz., dat de requeste van de Diaconen der Hervormde Gemeente van Pietersburen enz. alles
betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie Fredriks Marijke cum Familia daar de man van haar Gabes Pieter bij het aangaan
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van hun huwelijk van zijn geboorte Stad Sneek volgens opgave enz. en ten opzigte van het uit dat huwelijk geboren kind enz.
verder genoot Gabes Pieter onderstand van Sneek tot aan zijne dood volgens een door Zwart G. F. en Stellingwerf J. R.
ondertekend document enz. jaar 1814 (3)
Fredriks Meijns---- Carst Jepe Edes * 30-12-1795 z.v. Karst Ede Jippes en Fredriks Meijns 20 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)
Fredzes Jan plaatsvervanger van Keena Evert Hatjes hij staat vermeld op de Nominative staat van deserteurs van den 1e en 2e
Bataillon Artillerie en Infanterie der Landmilitie in Vriesland enz. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (3)
Freer Smith, Sir Hamilton te Benwell-Sunbury Middelsex Engeland, tijdelijk te Amsterdam met zijn Motorjacht “Pleione”
verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd) vergunning voor genoemd jacht
om te mogen varen in de provinciale wateren en wel de route van Lemmer naar Harlingen over Leeuwarden enz. enz. ,ook
zijn visitekaartje zit in het dossier als volgt: Commander Sir Hamilton Freer Smith , Army & Navy Club Pall Mall. jaar 1911
(12)
Freerk Sneek Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Freerk v. den Age Tjerks, 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)
Freerks Hermanus, veroordeeld door de Commandant te Zeeland omdat hij gedeserteerd is enz. 1824 (4)
Freerks Bauke wegens geleverde Keizel, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor ondehoud van Publijken Werken
en Gebouwen gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier
(88)
Freerks Egbert, 66 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)
Freerks Egbert, 88 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)
Freerks Freerk, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Freerks Gerlof te Pietersbierum, 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)
Freerks H. de weduwe 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)
Freerks Hein voor geleverd Brood, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij
van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen
heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811
enz. , 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
Freerks Iefke, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Freerks Jan te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de
voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane
leveranties aan de Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)
Freerks Jan wegens Kamerhuur tot Casernering van Fransche Canonniers, 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)
Freerks Jan wegens Kamerhuur van Militairen, 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)
Freerks Jan Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als Onderwerp: wegens
zijn reis naar Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger van Stavoren, ook wordt genoemd Alberda H. Secretaris van
Stavoren alwaar de gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate ten J. W. voorheen te Sneek wonende doch
thans secretaris van de legatie van Z. K. H. den Souverein bij de Verenigde staten van Noord Amerika ook genoemd Freerks
Jan dit i.v.m. interest op een door hem gezette obigatie enz. enz ook een extra brief getekend door Lootsma J. A. aan
Westendorp J. dat die op egen gezag de rekening heeft gemaakt maar dat… enz. enz. (12)
Freerks Johs te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Freerks Klaas, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
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Freerks Michiel, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden enz. en
een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en
hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Freerks Pieter de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum
tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Freerks Pieter de weduwe, 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)
Freerks Popke , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo
elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den
gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Freerks Popke 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)
Freerks Popke, 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)
Freerks Reinder wegens uitschot van Belasting van het Armhuis: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige
intresten van Raard over voorgaande jaren benevens die van 1814 te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Freerks Reinders betaald als dorpsgecommiteerde een subsidie van 60-3-.-: De Gemeente Holwert heeft besloten alle
achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren benevens die van 1814 te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Freerks S. te Zwaagwesteinde, 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)
Freerks Sijtske---- Duinker Sijmon * 21-11-1798 Duinker z.v. Duinker Olphert en Freerks Sijtske 1 is zijn volgnummer 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)
Freerks Sybren wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Freerks Symon Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Freerks T. te Lutkewierum 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)
Freerks Tjeerd heeft in huur een stuk land tusschen Deinum en Blessum groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld 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)
Freerks Tymen 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)
Freerks Wobbigje te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a.
Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823
Jaar 1824 (4) dossier (13)
Freerks Wobbigje---- Veen van Freerk Sybrens kind van Veen van Sybren Jelles en Freerks Wobbigje, 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)
Freerks Wobbigje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Freerks Wobbigje, 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)
Freerks Wobbigje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven zowel om
naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot
opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Freerks Wobbigjen, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven
zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling
tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
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Freerks Wytze wegens Transport van Deserteurs van Buitenpost naar Leeuwarden, hij staat op het volgende document: With
de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (26)
Freerks Wytze , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Freerks Yntj 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)
Freerksma Wytze wegens leverantie zand en steen en wegens Turf, hij staat op het volgende document: With de J. M.
Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Freerkstra Fooke S,. ---- Visser, D. G. Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire Sakes te
Akkrum en Reen Y. Y. leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. tevens een verklaring van de kerkraad der
doopsgezinden van Gorredijk en Lippenhuizen met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O. F. Jans van den
Korf, Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3)
Freerkstra S. 26 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Freese C. B. Kapitein, jaar 1837
Freesenaar Joseph 166 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich
naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Freiburg?. A. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Freij Alexander * 13-04-1804 Manheim , Fuselier Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het schip
Erasmus in 1834 enz en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals
lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Freij Alexander Geb. 13-4-1804 Baden. Fuselier bij het 5e bataljon infanterie van het Indisch leger “Bij vonnis van den
voormelden Krijgsraad, van den 6den Junij 1832, ter zake, van diefstal in de Chambrée, veroordeeld zijnde tot twee jaren
kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand, en na expiratie der kruiwagen straf naar Nederland
teruggezonden, is hij in 1836 onder den valschen naam van Alexander Franzisco Viktor Freijer weder naar Oost-Indië
vertrokken, aldaar bij het 7de bataillon infanterie, in dienst getreden, en daarna, van dat corps met een briefje van ontslag
weggezonden”.
Freijen Johannes Fredrik van beroep Evangelisch Luthers Predikant te Leeuwarden. Onderwerp: een handgeschreven brief
met zijn handtekening waarin hij om verhoging van zijn toelage vraagt omdat hij vader is van 5 nog zeer jonge kinderen en
tevens is belast met de zorg voor eene oude en zwakke moeder die geene middelen van bestaan zijn overgebleven dat zijn
tractement van vierhonderd gulden enz. Jaar 1822 (3)
Freijer J. F., 216 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)
Freijer Johannes Frederik Wilhelm * 20 juli 1808 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 (6)
complete dossier (8)
Freijer Johannes Frederik Wilhelm 31 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)
Freijer Johannes Frederik Wilhelm staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau
kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Freijling Klaas Arijs hij is nummerverwisselaar voor Jong de Douwe Jans hij staat vermeld in een document (met 9
kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom
aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de
hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier
(21)
Freiling T. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Freings Adrianus * 28-11-1794 Bommel , Pionnier Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het schip Ida Aleida in 1829 enz., en, en vervallen van den Militaire stand
en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz
(4) dossier (20)
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Fremeaux D. 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)
Fremerij ….? Majoor en Lieutt Coll. titulair van het 2e Bataillon Landmilitie hij zal als Lid van de Militie Raad voor dit jaar
fungeren enz. jaar 1815 (1)
Fremerij de ….?---- Ramdohr ….? Luitenant Colonel hij zal i.p.v. Fremerij de ….? du functie als Lid van de Militieraad over
het 3e district vervullen enz. jaar 1815 (1)
Fremery de N. C. Hoogleeraar, vaste President te Utrecht, 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)
Fremi J. ontvanger der beastingen verzoekt om en krijgt verlof voor 4 weken, om zijn familiezaken in Groningen te
behandelen en zijn huisgezin te Bolsward bezoeken., en zijn klerk neemt waar Habbema J. jaar 1824 (2)
Freminot T. N. G.---- Frank A. M. en Freminot T. N. G. te Amsterdam, een procesverbaal van bekeuring ter zake overtreding
de wet op de patenten, jaar 1824 (2)
Fremmet Francois N. G. Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het uitoefenen
van het beroep Inlandse kramer zonder patent jaar 1824 (3)
Frenenga Jan Melles 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 1877 (2)
Freni J. commies wonende te Bolsward. verzoekt en krijgt 14 dagen verlof i.v.m. het overlijden van zijn zoontje Frederik Jan)
die in het water is gevallen en verdronken enz. jaar 1824 (2)
Freni (Frini) commies der beastingen verzoekt nogmaals een huis in Wierum, maar krijgt bericht dat het dorp momenteel zo
bevolkt is dat er geen plaats is. Jaar 1824 (4)
Freni J. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde
tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)
Freni J.---- Jong de Jan Jans gepatenteerd Koopman en Winkelier te Bolsward wonende geeft in een door hem geschreven en
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland met ontzag te kennen dat de rekeningen van 1823 van verkogte en
geleverde goederen aan den Commies Freni J. gestationeerd geweest te Bolsward en zonder betaling de stad heeft verlaten de
rekening is bijgevoegd enz. jaar 1825 (5)
Freni J.----- Minks Wybe S. Kastelein te Workum verxzoek om een gedeelte van het tractement in te houden van de Commies
Freni J. wegens een uitstaande schuld enz. jaar 1824 (4)
Freni Jacob---- Minks Wijbe Zijtjes, Kastelein te Workum een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de Gouveneur
van Friesland, Onderwerp; dat hij aan de commies Freni Jacob (ook een handgeschreven brief met zijn handtekening )heeft
voorgeschoten een som van fl. 80 met belofte dit maandelijks uit zijn tractement toen hij in 1823 naar Bolsward werd
verplaatst te zullen afbetalen maar ondanks verscheiden enz. enz. jaar 1824 (5)
Freni Jacob van beroep Rijks Commies 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)
Freni Jacob, commies te Wierum betreft zijn overplaatsing, jaar 1824 (4)
Freni Nicolaas, 747 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)
Frenkel Hartog te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met
alle gemeenten van Friesland (86)
Frenkel Jan, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen enz. enz. bij besluit 18 Januari 1815 No.
20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen enz. enz. gezonden zijn aan de
Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Frenkel Jan.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Frennevoord Jannes geb. Zuiderloo in Munsterland, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere
persoonsgegevens, welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816
(4)
Frenses Jelle de weduwe te IJpekolsga 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)
Frentelman Jan staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier
(9)
Frenz von Julius Reetsz---- Scheller C. Teregt: Julius Reetsz von Frenz * 16-03-1804 Brunswijk , Fuseler Oost Indisch leger
infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het vreemd particulier schip de
Zeeuw in1835 enz, , en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals
lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
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Freriks Greetje gehuwd met Welbergen Japik---- Welbergen Martinus hij heeft zich niet ingeschreven voor de ligting der
Nationale Militie ook aanwezig de staat met gegevens met 12 kolommen informatie zoals b.v. zijn ouders Welbergen Japik en
Freriks Greetje wonende te Sneek tevens een Doopextract der R.K. Kerk der Stad groningen enz. jaar 1824 (6)
Freriks Wolter , 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 Overijssel jaar 1818
(4)
Freriksen Johann Albert te Hengelo, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter
in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Fresen Theresia Francisca gehuwd met Luren H. K. (Heinrich Karl) , 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)
Fresfinet ….?, met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen
aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te
worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)
Freshard Hermanus Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier 23-11-1836 Overleden te Muntok (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Fresling ….? Zijn vrouw 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)
Fresling Thomas.---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is
en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde
gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam van Tinmmermansbaas
maar enz. enz. Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz., Dorenbosch
E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. ,
Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814
Fretsch François Geb. Voorburg, laatst gewoond hebbende te Zoeterwoude. Fuselier (3) totaal dossier van alle overledene
Militairen in 1836(20) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Fretwarit H. G. Ch. H. Kapitein op de Knorhaan, jaar 1838

Fretzen Jan, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden
van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde kledingstukken,
jaar 1816 (5)
Fretzes Jan 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)
Fretzes Jan 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)
Fretzes Jan 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 307
Fretzes Jan 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)
Freund Lorenz, geboren Altsletten 1801 , 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)
Freze Geeze Dirks weduwe van wijlen Geerd Roelfs 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)
FrickJacob Geb. Hausen, laatst gewoond hebbende te ’s-Hertogenbosch. Korporaal28-6-1836 Overleden te Weltevreden (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Frida (Freda?) Aron---- Olivier W. Commissaris in het Arrondissement van Sneek ondertekend bij absentie van deselve een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Israeliten wonende te Sneek dat zij door den deurwaarder enz.
betreffende een verkeerde aanslag van Freda (Frida?) Aron welke reeds te Amsterdam reeds deze had voldaan enz. jaar 1815
(3)
Friderichs B. te Tholen, 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
Friederichs B. Predikant te Tholen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Friederichs B. te Tholen 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)
Friederichs B. te Tholen, 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)
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Friederichs U. A.---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van
Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar aan
geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)
Friedlin George * * 15-08-1790 Wursburg, Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Theodora Sara in 1836 enz., en vervallen van den Militaire
stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz
(4) dossier (20)
Friedrichs Hermann---- Vellema D. A. , Teller, Meter en weger te Ameland dat hij bij Visser & zoon B. te Harlingen zijn
schuld van fl. 70 heeft betaald uit de schepen de Goede Hoop en Friedrichs Hermann enz. jaar 1819 (1)
Friens , Lijst met 21 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (5)
Friens Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor
1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomrn opgemaakt door de
Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz. jaar 1819 (7) hele dossier (30)
Friens, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Fries de D. G. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Fries de Iekele Sijtzes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte
inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant
Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de
Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van
beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over
welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde
dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Fries de Karel Gerrits 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)
Fries Jacob Ruurds 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)
Fries Nooit de De Jacob W. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan
de Heer Commissaris van Vri esland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste
Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen
Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz.
jaar 1814 (8)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij met het Schip de Burg. Zijlstra 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)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Burg. Zijlstra, 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)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie
een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1873 (14)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie
een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1874 (13)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Burg. Zijlstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie
een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1873 (14)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie
een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1874 (13)
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Jonge Willem Albert, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Friesche & Overijselsche St.bootrederij Schip de Jonge Willem Albert, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
Friesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij gevestigd te te Joure het aanleggen van IJzeren Barges langs
verscheidene trekvaarten in Groningen en de dienst van Vriesland naar Amsterdam enz. jaar 1843 (20)
Friesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij gevestigd te te Joure Onderwerp een heel dossier over reglementen op de
dienst van de ijzeren barges en dat evt. overtredingen zullen telkens gestraft worden met enz. jaar 1843 (50)
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Friesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij gevestigd te te Joure zal langs de Trekvaartmet IJzeren Barges een
dienst van Sneek naar Leeuwraden in verband met de dienst der Stoomboten zal de dienst in twee en ¾ uur afgelegd moeten
wordenenz. enz. jaar 1843 (13)
Friesche Hollandsche Stoomboot My Leeuwarden Schip de Friesland I. II, III en IV , komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Friesche Kofscheeps Reederij te Woudsend de heer Tromp Directeur dienen een request in jaar 1841 (1)
Friesche Meer en Kanaal Stoomboot Mij.------- Dijk van Douwe D. Schipper te Joure en eigenaar van een geoctrooijeerd
veerschip varende van Joure op Sneek, Onderwerp Sneker Kermis een handgeschreven brief met zijn handtekening , een
klacht over de Friesche Meer en Kanaal Stoomboot Mij. met de Stoomboot Willem I enz. enz. jar 1841 (4)
Friesche Meer en Kanaal Stoombootmaatschappij is afgelopen woensdag j.l. voor den Notaris Jong Posthumus de R. de akte
van Vennootschap verleden jaar 1840 (6)
Friesche Meer en Kanaalstoomboot Mij. Schip de Willem I, jaar 1841
Friesche Mij. van Landbouw afd. Oosterwolde---- Tiesinga P. J. Voorzitter en Weperen van L. J. secretaris van de Friesche
Mij. van Landbouw afd. Oosterwolde verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning
om met een Motorboot in de Compagnonsvaart (Appelscharstervaart) te mogen varen enz. enz. zoals vroeger Veen van
der….? Beurtschipper op Leeuwarden enz. enz. en de Beurtschipper Siegersma….? Varende van Donkerbroek op Groningen
enz. enz. jaar 1911 (7)
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij ----Rooseboom A. J. te Leeuwarden, directeur Friesche Noordhollandsch
Stoomboot Mij. met de Stoomboot “Friesland II. een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland , met het
reglement enz. jaar 1891 (1)
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij ----Rooseboom A. J. te Leeuwarden, directeur Friesche Noordhollandsch
Stoomboot Mij. met de Stoomboot “Friesland III. een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland , met het
reglement enz. jaar 1891 (1)
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. , Rooseboom A. J. te Leeuwarden, directeur met de Stoomboot “Friesland I , II, II
en IV ” 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)
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. Schip de Burg. Bieruma Oosting
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. Schip de Burg. Bieruma Oosting, 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)
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. Schip de Burg. Bieruma Oosting, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. Schip de Friesland III, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen
dossier jaar 1899 (9)
Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij.. ----Rooseboom A. J.voorzitter der Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij.. ,
komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in
onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip
de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)
Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst ---- Wortelboer F. G. Directeur der N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij te
IJlst verzoekt in diverse (3 stuks) handgeschreven brieven door hem ondertekend met een stempel van de My. En met een
gedrukt briefhoofd der My. vergunning tot vervoer van een Niew stalen Rijnschip genaamd “Vaderland” van de werf aldaar
naar Stavoren met opdracht het vaartuig te doen opmeten enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag jaar 1908
(6)
Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst---- Wortelboer F. G. Directeur der Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst
verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) om een vergunning voor de door hem
geïmporteerde kleine bootjes uit Amerika bij de verkoop door de kopers proefvaarten enz. enz. en verdere correspondentie
betreffende deze aanvraag enz. jaar 1910 (7)
Friesche Scheepsbouwmaatschappij---- Wortelboer F. G. Directeur der Friesche Scheepsbouwmaatschappij te IJlst schrijft in
een door hem getekende brief , houdende het verzoek om vergunning voor het vervoer van een nieuw gebouwd stalen
rijnschip genaamd “Nieuw-Zorg” lang 51.10 meter enz. enz. van zijn werf te IJlst naar Stavoren enz. jaar 1904 (6)
Friesche Scheepsbouwmaatschappij---- Wortelboer F. G. Directeur der Friesche Scheepsbouwmaatschappij te IJlst schrijft in
een door hem getekende brief (met firma stempel) , houdende het verzoek om vergunning voor het vervoer van twee nieuwe
gebouwde stalen rijnschepen genaamd de “Anna” en de “Wilhelmina” van zijn werf te IJlst naar Stavoren enz. en verdere
correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1904 (4)
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-01-1885
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Friesche Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
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Friesche Stoom Schelpvisserij Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Friesche Stoomboot reederij ---- Fontein F. D. en Harmens C.B?. en Rodenhuis A. J. aan hen is concessie verleend tot het
aanleggen van eenen geregelden stoombootdienst tussen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen enz. Goedgekeurde
reglementen en tarieven voor de Stoombootdienst tusscen Amsterdam en Harlingen en tusschen Amsterdam en De Lemmer
enz. jaar 1839 (54)
Friesche Stoomboot reederij---- Harmens C. en Hoekstra S. beide commissaris der Friesche Stoomboot reederij te Harlingen
verzoeken om bij de opening van de spoorwegdienst Harlingen Leeuwarden de uuren van vertrek hunne stoomboot van
Harlingen als van Amsterdam daarmede in verband te mogen regelen enz. tevens nog meerder correspondentie over vele
andere diensten en de aankomst van diligenees diensten ook genoemd de heer Vlissingen van P. agent van voornoemde
maatschappij jaar 1863 (82)
Friesche Stoombootrederij Harlingen Schip de Flevo, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Friesche Stoombootrederij Harlingen Schip de Flevo, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Friesche Stoombootrederij Harlingen Schip de Friesland, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Friesche Stoombootrederij Harlingen Schip de Friesland, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Friesche Stoombootrederij Harlingen Schip de Willem II, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Friesche Stoombootrederij Harlingen Schip de Willem II, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Friesche Stoomschelp Visserij Makkum te Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Friesche Stoomschelpmy Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Friesche Stoomschelpmy Makkum Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899
Friesche Stoomvaartbelangen---- Jong de P. P. Jr., secretaris van de Bond van de Friesche Stoomvaartbelangen erkend bij
KoninklijkBesluit , 27-12-1897 onderwerp de dichtgevroren haven van Lemmer wegens ophoping van IJs enz. dat de schepen
mogen varen via de Wijmerts naar\ Stavoren enz. jaar 1901 (7)
Friesche Vishandel de te Heerenveen , eigenaar Lankhorst Age in een handgeschreven en door hem ondertekende brief
verzoekt hij om een vergunning om met zijn schip de “Vischhandel” 1 maal in de week door de Provinciale wateren van
Friesland te mogen varen en wel in het Tjongerkanaal vanaf de Engelumervaart tot aan de 2e sluis (Mildam) enz. tevens de
correspondentie daarover en een telegram, jaar 1913 (6)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Mij. te Joure---- Plantinga .P. H. c.s. Beurtschippers van Joure, Sneek, IJlst, Heeg,
Wousend, Sloten en de Lemmer , Onderwerp: dat van Koningswege de Stoombootmaatschappij verpligt is de veren aan te
kopen enz. jaar 1841 (8)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij ---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater
tussen Lemmer en Stroobos, Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen, Schip de Willem
I en II, Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over
diverse zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en
tarieflijsten jaar 1843 (181)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure gevestigd te te Joure het aanleggen van IJzeren Barges langs de trekvaart
Sneek naar Leeuwarden getrokken door paarden enz. enz. jaar 1842 (2)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure---- Tromp A. H. te Woudsend hij is geweest van huis tot huis gegaan om
ondetekenaren te krijgen voor zijn klacht dat de stoomboot Willem I van de Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te
Jouren te hard door de bewoonde nz. enz. maar dat dit door velen werd afgekeurd en geweigerd te tekenen enz. jaar 1842 (8)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure---- Willems W., Van Beyma á Thoe Kingma C.L , Willems W. te Joure
Directeuren van de Scheepvaart Maatschappij Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure, Onderwerp dat hun
reglement met de tarieven goedgekeurd zijn enz. ook is er veel correspondentie over verschillende andere stoombootdiensten
naar vekle ander e plaatsen enz. jaar 1842 (155)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater
tussen Lemmer en Stroobos, Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen, Schip de Willem
I en II, Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over
diverse zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en
tarieflijsten jaar 1843 (181)
Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater
tussen Lemmer en Stroobos, Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen, Schip de Willem
I en II, Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over
diverse zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en
tarieflijsten jaar 1843 (181)
Friese Meer en Kanaal Stoom Mij.----- Beyma Thoe Kingma C. L Directeur .Friese Meer en Kanaal Stoom Mij. Varende
tussen Joure – Sneek – Lemmer en vise versa, Betreft gedeeltelijk vrijdom van accijns op Steenkool voor het schip Willem I.
jaar 1841 (10)
Friese Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij Joure, 10-04-1840
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Friese Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij Joure, 17-03-1840
Friese Stoomboot Mij. ---- Harmens Cornelis en Fontein Dirk Fz.en Boelens van Jan Hendrik commissarissen der Friesche
Stoomboot reederij te Harlingen verzoeken om een vergunning tot het aanleggen eener tweede stoomboot in de vaart tusschen
Amsterdam en Harlingen enz. 03-09-1851 (61)
Friese Stoombootredery Harlingen Reglement op de dienst van Harlingen op Amsterdam met prijslijst, jaar 1840
Friese Stoombootredery Harlingen Schip de Friso 05-05-1840
Friese Stoombootredery Harlingen Schip de Friso, 04-05-1840
Friese Stoombootredery Harlingen, 09-06-1840
Friese Stoombootredery Harlingen, 15-05-1840
Friese Stoombootredery Harlingen, Dienst tussen Amsterdam en Harlingen, 04-05-1840
Friese Stoombootredery Harlingen., 17-09-1840
Friese Zeegat Onderwerp: het Friese Zeegat 18-03-1852
Friesema Harmen Jientjes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen
bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Friesema Hendrik Binnes hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton
Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)
Friesema Hendrik Binnes 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)
Friesema Jan Pieters en Hiemstra S. P. kerkvoogden van den dorpe Aalzum ondertekenen een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Friesland het betreft de in eigendom behorende te verhuren enz. jaar 1814
(1)
Friesema Pietje H. zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Friesema Popke Popkes hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton
Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)
Friesema Tjeerd H. Boer 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)
Frieseman S. E. te Harlingen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland
in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en hij wordt 01-10-1816 vervangen door Driessen Eelke Roelofs enz. jaar
1817 (3)
Frieseman Siebe, 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)
Friesland , Een gedetailleerde en Adstructieve staat behoorende bij de raming van kosten voor het departement van
Binnenlandsche zaken in 1820 kosten voor de provinciale besturen jaar 1819 (19)
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)
Friesland---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen van den minister van
financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder Limburg jaar
1818 (3) hele dossier (8)
Friesland Benamingen van Alle Vaarwaters in Friesland, jaar 1830
Friesland---- Een alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen
voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (13)
Friesland Een dossier met Berekeningen voor de Samenstelling der der Toltarieven, uitdieping vaarwaters, kanaalwerken,
veenvaarten opbrengsten Tol en kanaal opbrengsten alles per brug gespecificeerd, Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven
te betalen dossier jaar 1899 (9) (65)
Friesland Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen van Bruggen en Sluizen met vermelding van De te betalen
bedragen aan tol , 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 1895 (27)
Friesland Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen van Bruggen en Sluizen met vermelding van de te betalen
bedragen aan tol (27)
Friesland---- Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle Grietenijen en Steden in
Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35)
Friesland---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en Bepalingen wegens
de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der
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Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn ambtelijke stukken zonder familienamen
enz. jaar 1823 (27)
Friesland Veerdienst Enkhuizen op Stavoren Schip gezonken in 1888, 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.
Friesland, Betreft Benoeming Leden van de Vergadering der Staten in Friesland met ca. 100 namen. 02-09-1814
Friesland, gedrukt aanplak/strooi biljet Inwoners van Vriesland toen op het einde des jaars 1813 ons gewest met het overig
nederland zig bevrijd zag van het juk der vreemde overheersing enz. 12-04-1815
Friesland, Lijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde
staten 15-10-1816 (19)
Friesland, Staat van personen die patentplichtig zijn in Gemeenten van hogere rang dan waar zijn woonachtig zijn ca. 1100
namen uit diverse plaatsen in Friesland, en een enkele plaats daar buiten. 15-07-1840
Friesland, Lijst met ca. 1100 personen die Patentplichtig waren in 1839 van bijna alle plaatsen en gehuchten van Friesland.
Friesland, Lijst met ca. 850 namen van diverse plaatsen in Friesland betreffende Personele Belastingen 17-09-1839 (13)
Friesland, Lijst met ca. 900 namen betreffende diverse plaatsen van Friesland onderwerp, Personele Belastingen. 28-08-1839
Friesland; Belastingontvangers (allemaal van de provincie Friesland) ook vermeld als familienaam. staat vermeld in een
document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten.
Jaar 1821 (5)
Frieslands Jacht Club---- Jong de P. Pz. jr. te Sneek , verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met
gedrukt briefhoofd van Frieslands Jacht Club te Sneek) vergunning voor om te mogen varen met het Stoom Yacht “Ina
Louise”in de provinciale wateren van Friesland tevens correspondentie daarover enz , jaar 1908 (4)
Friesoma Fokke---- Jans Ytske , weduwe van Aises Hendrik en Friesoma Fokke staat vermeld op een document genaamd
Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen
gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen.
Jaar 1817 (4)
Frieswijk Douwe T.---- Steensma J. G. Ontvanger der Directe Belastingen te Gorredijk verzoekt in een door hem ondertekend
document een absentie van 5 dagen en ook verzoekt hij om dan autoristie te verlenen aan zijn bediende Frieswijk Douwe T. tot
het waarnemen enz. jaar 1821 (1)
Frieswijk Douwe Tjallings Gorredijk Politiebeambte, jaar 1839
Frieswijk F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Frieswijk----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als gecommiteerden
van van de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de Quel de
Zwemmer van Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704. jaar 1817 (5)
Frieswijk Heere Sybolts te Dragten, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van
het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de
Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)
Frieswijk J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Frieswijk Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Frieswijk P?. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Frieswijk Roel Douwes,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)
Frieswijk Sijbolt Arents, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds
door de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)
Frietema K. Wirdum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4)
Friezema Fokke 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)
Friezema Jan Jurjens te Oudega 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)
Friezema Jan Pieters, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Friezema Luurtske Fokkes, 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)
Friezema Luurtske Fokkes, maand juli 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 (10)
Friezema Luurtske Fokkes, maand 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)
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Frighem Jan Baptise geb. 01-01-1804 Doornik,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Frijda (Freijda) Joseph Aron, Koopman te Sneek wonende, verzoekt Autorisatie als Splitter van loten enz. enz. van de
Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. ook aanwezig een een getuigenverklaring van goed gedrag door Druten van
Wilhelmus geemplojeerde ter Secretarie en Gaastra Sytse Stadsbode ondertekend enz. jaar 1825 (4)
Frijda A. Lid en Secretaris van de Israëlische Godsdienstige scool Commissie te Leeuwarden het betreft een briefwisseling
betreffende zijn verzoek om eervol ontslag, verder wordenn genoemd Cohen J. H. en Drielsma J. H. enz. jaar 1839 (7)
Frijda J. A. te Sneek betreft een aantekening dat de persoon Gedelegeerde van de 1e klasse der Koninklijke Loterije enz. jaar
1840 (3
Frijda J. A., Onderwerp; Subsidie, Wijhe van D. M., Groot de S. J. , Blok G. S., Groot S. G. , zij zijn gemagtigd tot den
opbouw van den Israelische Gemeente te Sneek, enz. enz. jaar 1841 (4)
Frijda Josep Aron 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)
Frijda Joseph Aron inwoonder deze Stad Sneek heeft bij requeste verlangen gegeven om als splitter van loten in de
Hollandsche loterij enz. jaar 1814 (1)
Frijda Joseph Aron----- Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias, Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Jacob Zadok, Polak Schoontje Zadok, allen te Amsterdam wonende verzoeken kwijtschelding van te betalen bedraqg
wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda Joseph Aron jaar
1824 (3)Frijda Joseph Aron te Sneek, Koopman , onderwerp; verzoek tot het verkopen (splitter) van loten Handgeschreven brief met
zijn handtekening (2) jaar 1818
Frijling A. gehuwd met Vogel Hermine Josephine, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Frijtama? Job Eeuwes, Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum
betreffende de grote armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar worden
aangeslagen enz. enz. Jaar 1814 (7)
Frijthof Jan 560 Zwartsluis 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)
Frint.(Vrind- Vrint) Harmen geloot hebbende in 1817, 2e Klasse getrokken no. 63 voor de Grietenij Weststellingwerf staat in
een brief van de Gouverneur van Zuid Holland jaar 1839 (2)
Fris de Andries geb. 09-11-1802 Wijer, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Frisch Michel * 17-06-1789 Heinsdorp wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar
1817 (3)
Friso Marius, 386 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)
Friso Schelpenvisserij Harlingen Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Friso Willem Karel Hendrik ---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document, het betreft het St.
Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te
Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen de voorzitter Albarda J. verteld dat ik O. van
Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove bij mij had enz. in het
Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk
H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend
Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel in het jaar 1774 Willem de
vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H. waarin wordt vermeld St
Anna Leenlanden en Echten van H. P. C. enz. jaar 1841 (5)
Fritama Job Eeuwes Hij ondertekend een brief van de schout, ondertekend door een aantal inwoners van Almenum aan de
Gouverneur, dat hun gemeente onder de Franse bezetting zeer veel geleden heeft zelfs oneindig veel meer dan anderen en
het stilstaan van de fabrieken enz. enz. jaar 1815 (4)
Frits J. H, de ontvanger particulier van de belastingen heeft geïnformeerd of hij de verschuldigde belasting wel op tijd heeft
betaald enz. jaar 1814 (1)
Frits Matthijs---- Werf van der Allert Allerts, bediende op het Blokhuis te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn
handtekening, hij verzoekt om ontslag en stelt voor als waarnemer Woude Jan Paulus van Oldeberkoop en Frits Matthijs van
Leeuwarden verder een brief ondertekend door Willinge Albert Vrederegter canton Oldeberkoop die schrijft dat Woude Jan
Paulus te Oldeberkoop geboren uit Brave ouders van wie hij een deugzaam Christelijke opvoeding heeft ontvangen enz. enz.
jaar 1814 (3)
Fritsche Johan bezittende de derde rang van schoolmeester is benoemd te Wieuwerd en dat de schoolopziener Visser H.
W.O.A. te IJsbrechtum op welke datum hij zijn post heeft aanvaard enz. jaar 1819 (2)
Fritsche Johan is benoemd tot Schoolonderwijzer te Wieuwerd en heeft den 28e dezer maand juli zijn functie aanvaard jaar
1819 (1)
Fritse Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
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Fritske Matthijs knecht in het Blokhuis te Leeuwarden hij vraagt ontslag in een handgeschreven brief met zijn handtekening
(hij tekend met Matthijs Frits) jaar 1817 (1)
Fritsma Hillebrand Klazes , Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse functie’ s jaar 1824 (7)
Fritsma Klaas te Kollum, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Fritsma Klaas te Kollum, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Frittema Jacob E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Frittema Job E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Frittema Job E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Frittema Job E. te Almenum 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)
Frittema Job. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Frituma Job Eeuwes ondertekend een document als lid van het Plaatselijk Bestuur van Almenum betreffende het betalen van
belasting door de Fabrijken enz. jaar 1814 (3)
Fritz J. H. en Raam H. beide te Sneek en de opzichter Huizinga Eeltje te Groningen de prefect verzoekt nogmaals aan het arr.
te Sneek te gelasten om met de executie enz. enz. jaar 1813 (2)
Fritz J. H. te Sneek , hij is nalatig met betaling ook wordt vermeld Raants Hendrik te Sneek om met de executie tegen de
gemelde enz. jaar 1813 (2)
Frodt von, 2e Luitenent 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)
Froeling J. C. (Johan Christiaan)---- Oneides C. (Catrinus)Schout van de Gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij omtrent de financiele omstandigheden van den Predikant Froeling J. C. (Johan Christiaan)
te Gaast geïnformeerd is geworden en dat hij enz. jaar 1814 (2)
Froeling J. C. Predikant van Gaast en Ferwoude geeft met eerbied te kennen dat zijn achterstallig Tractement van de jaren
1811-1812 en 1813 bedragen hebben f. 1219,15 en dat hij slechts f. 813-4 heeft ontvangen enz. jaar 1815 (3)
Froesel Gerrit 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)
Froezel….?---- Goithals Ch. 2 de Colonel President van de Raad van Administratie der 8e afd. Infanterie ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zuiderbaan Tjalke Rinnerts en Maurits Sijtze
Haijes tot date de gelden hunne contracten eerstgemelde met Froezel….? en laatsgemelde met Rinsma Jan nog niet bij ons
hebben gestort enz. jaar 1817 (1)
Frölich (Frolich) Franciscus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Frolijk H. te Hindelopen vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840
wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend
Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
From Anne, 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)
Fromberg Emma Agathe Louise Julie vrouw van Blommenstein van Alexander Leendert, 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)
Fronkema P. Tewes, 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)
Frore Le , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. ,
jaar 1814 (2)
Frost C. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de
Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een
Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Frost N. E. te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Froste (Troste?) Carl , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Froste C. 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)
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Froukes Gerrit Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Froukes Gerrit 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 362
Froukstra Sietze Fokkes 303 Lippenhuizen 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)
Froulja Alexandrina---- Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard
Johan Diederik geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon
van Roock de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te
Birdaard die in het huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)
Frouwd Jan wonende onder Tietjerk eigenaar van Brug no. 9 gelegen in een gedeelte der Groote weg No. 1 benevens in de
Trekweg van Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1817 (5)
Frouwenfelder Hendrik 5 is zijn volgnummer en ’s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd
Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Frruitman Andries K. te Ried hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan
de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen
met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Frueling J. 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)
Fruitier Lambertus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Fruitier de Talma Sjoerd Gerhardus zonder beroep te Donkerbroek * 05-06-1773 te Ferwerd een document met 6 kolommen
informatie over hem in het dossier betreffende de voordracht van kandidaten voor de openstaande post van Ontvanger der
Directe Belastingen en Accijnsen ook een sollicitatiebrief met handtekening van het jaar 1825 (7)
Fruitier J. A. Lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in
een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de
President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche
Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Fruitier J. A. te Groningen lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden
aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en
secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Fruitier 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)
Fruitier 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)
Fruitier L. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Fruitier Lambertus, 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)
Fruitman Andries Reinier, 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)
Fruitman Auke Klases, 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)
Fruitman Klaas Andries, 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)
Fruitman Klaas Andries, 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)
Fruitman Reinier Nicolaas, 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)
Fruitman Riemer Klases, 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)
Frutier de talma Sjoerd Gerhardus te Collum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)T
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Fubius Kapitein op de hristina Agatha, jaar 1841 (4)
Fuchs Carl, Marinier korps mariniers * 30-03-1815 Ranzel, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de
Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
jaar 1841 (4)
Fuck G.Engeland Schipper op de Agenoria, jaar 1838
Fuijt Bernardus * 26-07-1819 Utrecht wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie
zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen
worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag
weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden
komen voor) enz. jaar 1840 (6)
Fuik Geele Evers te Ureterp, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een
aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Fuitsman Lytse G. Geeft met eerbied te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request enige
tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Funder T. Denemarken Kapitein op de Borkay , jaar 1837
Furned W. Rotterdam Schipper op de Cinthea, jaar 1838
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Furo M. (Fiers?) te Pietersburen 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)
Fusma?? Hendrik K. 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
Fut Joseph 496 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)
Fytjen Jan de weduwe 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)
Toegang 11 **
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