
  

 

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

Invt. Akte Toegang 11 ** 
6867 14-02-1825 

17-A 
R. K. Pastoor---- Betreft de R. K.Pastoor op Ameland en zijn request bij de Koning betreffende zijn tractement van 200 guldens en 
dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door de  enz. wordt ondertekend door de 

Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4) 

6254 140-B-blz. 20 

17-01-1815 

R.K. Kerk in de Speelmanstraat het Klooster genaamd,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. 

6046 357 

24-05-1819 

Raa de Gerrit Gz.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand 

maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar 

Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te 
Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin 

genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma 

van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes 
meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung 

George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de 

firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, 
Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel 

Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de 

firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden 
binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en 

Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus 

wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna 
een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans 

Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de 

afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & 
Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, 

Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., 

Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21) 

5997 221 

11-03-1815 

Raad de J. Commies tot de distributie van ’s Lands documenten bij het Departement van Financiën te Den Haag,  hij ondertekend 

een brief betreffende een pakje enz. jaar 1815 (1) 

8377 774/1 

07-08-1841 

Raadsma Jan Gerhardus---- Osinga Fokke, Brander te Dokkum een  handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp; 

Lekkage aan een fust, en verloren gegaan 280 kan, direct een ambtenaar van de accijns gewaarschuwd, maar  enz. verder een 
verklaring van de een  handgeschreven brief met zijn handtekening van, Hout Johannes Stadsbouwmeester en  Raadsma Jan 

Gerhardus Timmerman beide te Dokkum die verklaarden dat  enz. enz. jaar 1841  (2) 

6668 380 blz. 6 
04-10- 1817 

Raadsveld A. F. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 

welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 

dossier (8) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Raadsveld A. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. 

H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Raadsveld A. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. 

H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Raadsveld A. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Raadsveld A. W. te Oldeboorn 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 Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8257  69/20, 3 

nummer 21 

20-01-1840 

Raadsveld Aaltje Arends te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8257  69/20, 3 

nummer 12 

20-01-1840 

Raadsveld Arend F. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen 

aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en 

Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6643  753, blz. 5 

kolommen 

11-09-1815 

Raadsveld Arent Freerks 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 
         radeel 

Raadsveld Aw. W. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 
(3) Gehele provincie (122) 

8374 693/1 - 5 

15-07-1841 

Raadsveld Christoffel Willems te Nijehaske, Een bekeuring wegens het dulden van een zittend gelag te zijner enz. enz. tevens 7 

kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

9725 Deel I  
Blz. 32 

00-00-1868 

Raadsveld Cornelis,  Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868-1 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 34 

00-00-1868 

Raadsveld Cornelis,  Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868-2 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 39 

00-00-1869 

Raadsveld Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 44 
00-00-1870 

Raadsveld Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 
1870-1 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 46 
00-00-1870 

Raadsveld Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 
1870-2 (2) 

8257  69/20, 3 

nummer 13 
20-01-1840 

Raadsveld Freerk A. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van 

de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8257  69/20, 3 

nummer 17 

20-01-1840 

Raadsveld Freerk Gerrits te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8257  69/20, 3 

nummer 27 

20-01-1840 

Raadsveld Freerk Willems te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6643  753, blz. 5 
kolommen 

11-09-1815 

Raadsveld Hendr. Arents 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) 

6392 91 
06-02-1815 

Raadsveld Hendrik Arends  ---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de  4e  Comp.van 
het  6e  Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant  en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen 

de heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1) 

6392 108 

17-02-1815 

Raadsveld Hendrik Arends thans 2e  Luitenant der  4e Comp wordt voorgedragen voor een functie in de Krijgsraad van  het 4e en 

5e Comp. van het  6e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen i.p.v. Everts D. 2e Luitenant thans 1e Luitenant der 4e Comp enz  
jaar 1815 (3). 

6668 380 blz. 2 

04-10- 1817 

Raadsveld J. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 
welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 

dossier (8) 

8257  69/20, 3 

nummer 26 
20-01-1840 

Raadsveld Jakob Willems te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6643  753, blz. 1 

kolommen 
11-09-1815 

Raadsveld Jan Arents 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) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Raadsveld Jantje Arends  ----Ruiter Arend Jans * 29-10-1820 Nijehaske, Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Jan en 

Raadsveld Jantje Arends , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten 
aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839  (8) (17) 

3698 B-16, 1-11 

15-02-1832 

Raadsveld Jantje Arends, 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 24 

20-01-1840 

Raadsveld Jentje Arends te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8257  69/20, 3 
nummer 2  

20-01-1840 

Raadsveld Roel Hendriks te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6668 380 blz. 2 
04-10- 1817 

Raadsveld W. G. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 

welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 

dossier (8) 

6008 125 

21-02-1816 

Raadsveld Willem Arends Veenbaas te Nijehaske Onderwerp;  Taxatie  en Meten der Turf jaar 1816 (12) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Raaff Evert Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Vianen.2e luitenant Overleden te Meningnoe  1837 , komt voor op de 

Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 
Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7) , jaar 1838 

8093 565-6 

00-00-1836 

Raaft Martinus Joseph Geb. Vianen, laatst gewoond hebbende te Vianen. Eerste luitenant 7-10-1836 Overleden te Padang (Id) ,  

(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6645  896 
08-11-1815 

Raalte van J. S. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. 

jaar 1815 (4) 

6645  896 
08-11-1815 

Raalte van Joel te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd 

enz. jaar 1815 (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Raalte van Pieter 655 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) 



6645  896 

08-11-1815 

Raalte van S. H. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. 

jaar 1815 (4) 

5667 10 blad 8  
00-00-1880 

Raalte van Th.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de 
op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. jaar 1880 (2) 

6026 595 

02-09-1817 

Raalte van Wicher Lucas 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) 

6297 342 

06-07-1820 

Raalten van Jan, Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen 

mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb 

ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3) 

5982 1770 
24-12-1813 

Raam H.----- 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Raam Hendrik 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    181 

6016 707 

21-11-1816 

Raam Hendrik, 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Raam Martinus, 332 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) 

6064 799 

09-11-1820 

Raamsdonk----- Visser S. J. , hij is Landmeter  te Veenwouden en hij verzoekt 14 dagen verlof om naar Noord Brabant in de 

Gemeente Raamsdonk te mogen gaan  voor Familie betrekkingen enz.  en dit wordt toegestaan in  document jaar 1820 (3) 

5982 1723 
06-12-1813 

Raants Hendrik-----Fritz J. H. te Sneek , hij is nalatig met betaling ook wordt vermeld Raant Hendrik te Sneek  om met de executie 
tegen de gemelde enz. jaar 1813 (2) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Raap A. F., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma 

van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 
Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige 

Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6624 195-v 

29-01-1814 

Raap Adrianes Hinderikes wonende te Wouterswoude wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Woude van der B. F. 

(Bouwe Foekes) de Schout van de gemeente Dantumawoude jaar 1814 (1) 

3622 L, 1, 10, 19 

30-12-1875 

28-01-1876 

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp; de 

invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875-1876 (6) 

3622 K Stuk 2 
13-02-1875 

 

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp; de 
invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875-1876 (2) 

3622 A-10 
Stuk 1 

22-02-1873 

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van 
het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook 

aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en 

gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van 
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25) 

3622 A-10 

Stuk 2 
15-03-1873 

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van 

het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook 
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en 

gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van 

zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25) 

3622 A-9    
27-12-1867 

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van 
het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints, ook 

aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en 

gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van 
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25) 

6252 1179-27 

08-11-1813 

Raap G. wegens 1 jaar verponding met een 10e verhoging, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven wegens Belasting op 

Districts eigendommen, 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) 

6245 399-25 

10-05-1814 

Raap H. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 

1812 (3) 

6627 584, 1-2, 19 
30-04-1814 

Raap H. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang 
van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-2, 20 

30-04-1814 

Raap H. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang 

van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Raap H., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma 
van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 

Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige 

Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

3622 K, Stuk 2 

13-02-1875 

Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp; de invordering van de 

Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875 (2) 

3622 A-10 

Stuk 1 
22-02-1873 

Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom 

genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook aanwezig de 
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs 

den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter 

als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25) 



3622 A-10 

Stuk 2 

15-03-1873 

Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom 

genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook aanwezig de 

voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs 

den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter 
als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25) 

3622 A-9    

27-12-1867 

Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom 

genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints, ook aanwezig de 
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs 

den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter 

als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25) 

6627 584, 1-2, 14 
30-04-1814 

Raap M. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Raaste van Levij, 969 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) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Raatsveld Hendrik Arends 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) 

9180 420 
05-03-1915 

Raay van Lambertus,  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) 

8050 712/10 

34/6776 
20-07-1837 

Rab A. te Texel van beroep Schipper, jaar 1837 

8199 729/5, 290 

Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Rab C. te Vlieland 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Rab Cornelis, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Rabeling Daniel 132 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 

      deradeel 

Radelaar S. D. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 

en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Radelaar S. J. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Radeloff J. C. van Amsterdam Kapitein op het Gekoperd tweedeks Barkschip  Sophia Cecilia, vermeld op de Scheepvaart, 

Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Suriname enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6100 1215-5v 

29-11-1823 

Radema  Bartel Oedzes te Kollum,  hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) 

(dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

8375 708-5_21v 

20-07-1841 

Radema A. B. te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van 

Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/21 

20-09-1841 

Radema A. B. te Kollum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 21 

22-05-1840 

Radema A. B. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

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

(123) 

6383 90    
23-04-1814 

Radema A. O. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

9183 1696 

24-11-1916 

Radema A.----- Zuivelfabriek de “ Eendracht”  te Twijzel een handgeschreven brief van Radema A. (Voorzitter) en Sipkema Tj. ( 

secretaris)  met hun handtekening verzoekt  vergunning om de klinkerbestrating door te trekken tot aan de straatweg en op zijn 
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

9126 812-5 
08-05-1879 

Radema Bartel Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6) 

6080 235 

05-03-1822 

Radema Bartel Oedses te Kollum, hij is benoemd als zetter der belastingen te Kollum , jaar 1822 (3) 

6303 532-i en 
10-09-1823   

Radema Feike Baukes 21 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar   
Ommerschans enz. jaar 1823 (4) 

6303 533-d 

23-10-1823 

Radema Feike Baukes hij staat vermeld op een document voor de kosten van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te 

Ommerschans enz. jaar 1823 (1) 



8280  517-11, 3  

19-05-1840 

Radema H. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Radema J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen 

en vee, enz. jaar 1877 (5) 

6025 560 
22-08-1817 

Radema Klaas Pieters hij is aangesteld als onderwijzer in het Nieuwe Stadsweeshuis  te Leeuwarden jaar 1817 (1) 

6281 583- 1 

05-06-1817 

Radema Lubbert Jan, Lakenkoper, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen 

van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig 
cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6254 126-5 

16-01-1815 

Radema Lubbert Jans Meester Kleermaker te Burum , Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van 

den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. 
jaar 1815  (5) (dossier 15) 

6089 1194 blz. 6v     

23-12-1822 

Radema Lubbert Jans te Burum 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) 

6100 1215-5v 
29-11-1823 

Radema Lubbert Jans,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6281 583- 39 

05-06-1817 

Radema Lubbert Jans, Wagenmaker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 

guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

8280  517-11, 7 

19-05-1840 

Radema Oeds B. te Kollum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, 
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 17 

06-02-1824 

Rademacher G. 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 

6683 2 deel 2, 12 

04-01-1819 

Rademacher Schorer J. te ‘s Gravenpolder wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 1 

blz. 10 

16-01-1822 

Rademacher Schorer J. te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 

(5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 
13 

16-01-1822 

Rademacher Schorer J. te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 
06-02-1824 

Rademacher Schorer J. te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 1, 9 

04-01-1819 

Rademacher Schorer Predikant te ‘s Gravenpolder 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 

06-02-1824 

Rademacher Schorer te ’s Gravenpolder, 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 

8351 204/13 

00-00-1841 

Rademaker A. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis     van Leeuwarden volgens ingewonnen 

informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841 

6854 30-C 
23-09-1824 

Rademaker Adrianus geb. 13-01-1797 Monster, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 25 
06-02-1824 

Rademaker G. Lid 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 

6833 38-D deel 2 
Blz. 3 

06-02-1824 

Rademaker G. 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 

6709 36 deel 2  blz. 

17 

16-01-1822 

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

(43) 



6709 36 deel 2  blz. 

3 

16-01-1822 

Rademaker G. 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 provinciale 

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

6420 338 

05-08-1817 

Rademaker Hendrik * Grave 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 juni 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) 

8033  1276-13 
27-06-1838  

Rademaker Johannes Martinus, Jager 2e Bataillon Jagers * 12-06-1813 Gouda,  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) 

9725 Deel I   
Blz. 12 

00-00-1865 

Rademaker Remt Hemdrikus, Zeemilitie,   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 18 

00-00-1866 

Rademaker Remt Hendrikus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 24 
00-00-1867 

Rademaker Remt Hendrikus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 30 
00-00-1868 

Rademaker Remt Hendrikus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 26 

00-00-1867 

Rademaker Remt, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1867 (2) 

8377 766-8 

05-08-1841 

Rademakers C. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 

laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Rademakerts G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 
overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 

plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6671 54 deel 2,18 

22-01-1818 

Raden van P. te Breda Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 

enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in 

de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 19 

04-01-1819 

Raden van P. te Breda wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

Raden van P. te Breda, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van 

het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6709 36 deel 2  blz. 
21 

16-01-1822 

Raden van P. te Breda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 

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

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

6078 95 
25-01-1822 

Radensma Willem D. , Huisman te Stiens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Stiens jaar 1822 (2) 

6100 1215-1 

29-11-1823 

Radersma  Willem Dirks te Stiens en Huisman  aldaar, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Stiens in 

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

8211 988-3, 23 
Bladzijde 6 

26-09-1839 

Radersma ….? te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

5989 576 3e lijst 
26-07-1814 

Radersma A. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in 
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Radersma Albert 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)  

6642  700 

17-08-1815 

Radersma Albertus Preses en Dijkstra Marten Boekhouder ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffendede 

de verplichting van de Armvoogden van Gorredijk om de Allimentatie van Ferwerda Atze Sikkes cum Familia tevens een briefje 
ondertekend door de Armvoogden van Gorredijk Oosterbaan F. J. , Houwink H. en Scheer v. d. G. J.  als Boekhouder enz. jaar 

1815 (4) 

6626 487  blz. 18 
07-04-1814 

Radersma Andries R. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de 

belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e 

Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24) 

8375 708-5_23a-v 
20-07-1841 

Radersma D. en F. IJ. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. 
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 



van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 
17-07-1839 

Radersma D. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Radersma D. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Radersma D. Y. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8375 708-5_23a-v 
20-07-1841 

Radersma F. IJ. en D. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. 
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6626 487  blz. 2  

07-04-1814 

Radersma Haijke Andries 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) 

6639 428 

03-05-1815 

Radersma K. P.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij uit de sollicitanten  voor de School te Balk heeft te berichten dat Wiarda J. J. nadat 

Radersma K. P. eene andere bestemming heeft ontvangen Wiarda de meest geschikte is enz. jaar 1815 (1) 

6639 429 
05-05-1815 

Radersma K. P.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en 

Radersma K. P. en na het bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd Schuitemaker J. 

die zij hadden voorgedragen enz. jaar 1815 (2) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Radersma Klaas---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en 

Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door 

het overlijden van Meinema Jan Franzen  tevens zijn aanstelling op de school te Wierum, enz. jaar 1841 (7) 

6631  1114 
3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Radersma M. 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)  

6419 291 

12-07-1817 

Radersma R. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek 

waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van 
het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der 

Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  

Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. 

Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4) 

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Radersma Romb 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)  

8364 489-6 

1+2 en 3 
18-05-1841 

 

Radersma S. W. staat in een document Controle Leeuwarden met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot 
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 

1841 (3) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Radersma S. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8280  517-11, 27v 

19-05-1840 

Radersma S. W. wordt als Schatter der Belastingen 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) 

8280 517-11,  
27 + 27v 

19-05-1840 

Radersma S. W. 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 

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) 

6089 1194 blz. 1        
23-12-1822 

Radersma Willem D. Huisman te Stiens 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) 

6624 213 

26-01-1814 

Radersma Willem Dirks---- Brouwers W. (Willem)  van beroep Huisman, Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen 

van de functie van de Schout Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens bij zijn afwezigheid enz. en Radersma 
Willem Dirks Huisman te Stiens wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 4 
06-02-1824 

Radijs A. te Osch, 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 

8257  74/22 

22-01-1840 

Radijs H.---- Holtrop Jan G. (wordt in hetzelfde document genoemd als Holtrop Jan H.) Flankeur 3e afd. Infanterie en hij moet 

zich aanmelden te Leeuwarden maar volgens attest van de doctor Radijs H. wonende te Noordwolde (ook aanwezig)  kan hij 
wegens een langdurige reis te  voet ontvellingen  en zwelligen aan beide voeten enz. jaar 1840 (4) 

6840 36-A  

blz. 14 
22-04-1824 

Radijs H. Med. Doctor 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) 



6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Radijs J. de weduwe zonder bedrijf, 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) 

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Radijs J. te Meppel Oud Ouderling Classis van Meppel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 

de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 

van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier 
(24) 

6671 54 deel 2,19 

22-01-1818 

Radijs J. te Meppel Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 26 
06-02-1824 

Radijs J. te Meppel, 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 

6833 38-D deel 1 
Blz. 10 

06-02-1824 

Radijs J. te Meppel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 

tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) 

dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 22 

06-02-1824 

Radijs J. te Meppel, 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 

6019 103 

15-02-1817 

Radijs Weitz F.  ---- Martens Pieter wonende te Laaxum  heeft aan de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de 

heer Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) gedaan van een door hem gevonden deel van een 

Vuuren Schip welke achter het Rode Klif is opgeborgen , en heeft de 7e de eed afgelegd de commies Radijs Weitz F.  te 
Molkwerum gestationeerd en hebbende in aanwezigheid van Visser Sytze Jans en Visser Jacob Jans wonende te Warns had gelast 

dat de aangave te Stavoren enz. enz. jaar 1817 (2) 

6658 575 blz. 3 

25-11-1816 

Rading Fokke Jans 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) 

6397 694 

29-07-1815 

Radrigo Brigadier bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 

navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert 

Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6671 54 blz. 18 

22-01-1818 

Radsma ….? Ds. 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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Radsma Antje Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Radsma Jakob 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Radsma Jelle K., 73 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) 

6243 191-10 

06-03-1814 

Radsma M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de 

Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. 
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

9180 264 

06-02-1915 

Radsma Marten,  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) 

9182 284 
09-02-1916 

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

9183 1198 

05-08-1916 

Radsma Marten, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6242 124-5 
19-02-1814 

Radsma Minne hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 1-12 wegens geleverd brood  ten dienste van de Nationale Garde 
enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Radsma T. te Hempens, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8379 795-1 

13-08-1841 

Radsma Tietje Lieuwes te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie 

betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 

1841 (2) 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Radsma Trijntje  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) 



8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Radsveld A. W. te Utingeradeel 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 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 20 

06-02-1824 

Radys A. te Osch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

26 

16-01-1822 

Radys J. te Drente 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) 

8380 835-4 
05-07-1841 

Raert de J. H. te Koudum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en 
Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

6379 74 en 75 

17-01-1814 

Raesfelt van ….?---- Gerard ….? Gewesen Douane volgens zijn seggen een Brabander van geboorte en uit Deventer gedetacheerd 

enz. met een paspoort van Generaal Major van Raesfelt, commanderende de 7e militaire devisie dat Gerard zig langs Zwartsluis, 
Blokzijl naar Lemer moet begeven  enz. jaar 1814 (2) 

8270  298/16-22 

25-03-1840 

Raesken P. of J., Handgeschreven brief van de Stroohoedmaker en Winkelier P. of J. Raesken te Leeuwarden,  jaar 1840 

8384 907/14 
13-09-1841 

Raffinis van  Martin Burger commies 1e klasse te Dokkumer Nieuwe Zijlen,  hij ontvangt een pensioen  enz. enz. jaar 1841 (2) 

6093 284 

06-04-1823 

Ragst R. Kapitein op het Schip de Les Six Amies, ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door 

eerstgenoemde het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder 

blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. ook belanghebbende zijn,  Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz 
Teunis W., Teunis Gabe enz.  jaar 1823 (3) jaar 1823 

6092 239 + 240 

26-03-1823 

Ragstt N. Kapitein op het Schip de Les Six Amies---- geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende 

te Ameland dat zij op 8 februari l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen 
daar had gelegen zonder dat men enz.  met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met 

levensgevaar en ontzaggelijk veele moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies 

gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is 
get. door Wijma Sjoerd S., jaar 1823 (5) 

6683 2 deel 2, 5 

04-01-1819 

Rahlenbeek C. G.  (Mr.) te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 

Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 1 

Blz. no. 1 

06-02-1824 

Rahlenbeek C. G. te Brussel 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. 22 

Januari 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 27 
06-02-1824 

Rahlenbeek C. G. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

5 
16-01-1822 

Rahlenbeek C. G. te Brussel, 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) 

6080 309 

28-03-1822 

Rahusen H. & D. ---- Hollner T. J., van Wassingveen te Oost Vriesland, Schipper op de Vrouw Margaretha vergaan op de 11e 

maart onder het behoor van de Strandvonder van St. Annaparochie de lading bestond uit Koolzaad geadresseerd aan Rahusen H. 

& D.  te Amsterdam, de Grietman schrijft en ondertekend deze brief aan de Gouverneur van Vriesland tevens vermeld hij dat er 
ook  scheepsonderdelen en de lijfdragt van de drie aangespoelde lijken enz. , jaar 1822 (2) 

8201 785/9, 2 

midden 

07-05-1839 

Rainbridge H. Kapitein is met zijn schip de Robert vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Newcastle 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) 

6091 181 

26-02-1823 

Rajot N. Kapitein op het gestrande schip Schip de Les Six Amies op reis van St. Brieux naar Amsterdam er is geborgen diverse 

vaten Honing en deze is opgeslagen e Harlingen, jaar 1823 

6093 259 
01-04-1823 

Rajot R.---- Visser Barend & zoon is met een procuratie belast betrefende  de belangen van het op Ameland gestrande Fransche 
schip de Les Six Amies gevoerd door wijlen Kapitein Rajot R. jaar 1823 (2) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Raken Johan Dirk komende van Oldenburg:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum 

onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

8372 652/23 Ral  Douwe------ Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der 
beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij 

begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen 
en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten 

leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan 

verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  
enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op 

Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op 

Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief 
met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de 

onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles 

gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, 
verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10) 



6671 54 deel 2,5 

22-01-1818 

Ralebeek ….? te Brussel 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) 

8257  69/20, 3 
nummer 2 

20-01-1840 

Ram G. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen 
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en 

Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6633 1376 

24-10-1814 

Ram Gerrijt J.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides 
Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en 

verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe 

gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd 
opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van 

Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  
Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant 

Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke 

Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram 
Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe 

T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 

(31) 

6643  753, blz. 1 

kolommen 

11-09-1815 

Ram Gerrit 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) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Ram Hendrik Martens Schokker kind van Pietertje Hendriks vader onbekend, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der 
kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Ram Hendrik Martens x Grietje ….?, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland 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 (9) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Ram Jantje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland 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 (9) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Ram Klaas K., 62 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) 

6856 36-C 

16-10-1824 

Ram Klaas Klazes 20 jaar,  en Klein de Anna Maria  weduwe Spanjer Simon Geerts  Bij vonnis van de rechtbank te Leeuwarden  

genoemde personen  hebben de genoemde personen zich schuldig gemaakt aan het niet aangeven voor de Nationale Militie, met 
een straf van o.a. 1 maand gevangenis, jaar 1824 (2) 

6087 948-2 

11-10-1827 

Ram Klaas 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 25 

06-02-1824 

Ram L. E. Griffier der Staten van Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de 
Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, 

Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale 

Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6028 810 

13-11-1817 

Ram Lammert 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Ram Lammert J., 127 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 

confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

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

6016 707 

21-11-1816 

Ram Lammert Johannes, 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) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Ram Martentje Hendriks kind van Grietje ….? en Ram Hendrik Martens, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in 
het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 
10-02-1842 

Ram Martentje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland 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 (9) 

6643  753, blz. 1 

kolommen 
11-09-1815 

Ram Sybe 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) 

6303 390d 

20-08-1823 

Ramack Jacob Pieters en Ouda Simon en Vries de Harmen ,drie declaratie’s over 1820 en 1821 en  het eerste half jaar van1822 

van de Hoofdbestuurders van het Bedelaars Gesticht te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz  aan het 
bestuur van de Stad Franeker, Jaar 1823   (1) 

6673 118 + 71 

Jaar 1818 

Ramaer G. A. te Doctor  Zwolle Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  jaar 1818 (3)   

6680 418 blz. 5 
07-10-1818  

Ramaer G. A. vaste President te Zwolle, 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) 

5995 9 

06-01-1815 

Ramaer J. N., zijn benoeming tot  Hoofd Inspecteur der Belastingen. Jaar 1815 (3) 



6096 659 

18-07-1823    

Ramaeu J. J. ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, 

Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe 

Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  

dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de 
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 

1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 

1823 (3) 

8362 450-25 

08-05-1841 

Ramak Simon, Fuselier 4de afdeeling infanterie * 10-10-1814 Leiden,  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) 

9183 1731 
05-12-1916 

Rambonnet Elisabeth Joh. , 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) 

6651  199 

04-05-1816 

Rambonnet F. Mr. Ouderling te Kampen, 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 enz. der Hervormde 

Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)   

6683 2 deel 2, 13 

04-01-1819 

Rambonnet J. J. (Dr.) te Eemnes Binnen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 1 
blz. 10 

16-01-1822 

Rambonnet J. J. aan de Vuursche, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 
06-02-1824 

Rambonnet J. J. te Eemnes binnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 14 
06-02-1824 

Rambonnet J. J. te Eemnes binnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 15 

06-02-1824 

Rambonnet J. J. te Eemnes Binnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen 

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

plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

15 

16-01-1822 

Rambonnet J. J. te Nederhorst, 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) 

6394 342 

15-04-1815 

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) 

6074 703 

15-09-1821 

Rameau ….? ---- Heide van der Ate hebbende de 2e rang  als onderwijzer en werkzaam in de school van mejuffrouw de weduwe 

Rameau  met het verzoek om deze school te mogen overnemen  en dat hij allerzinds zoo wegens zijne bekwaamheid als goed 

zedelijk gedrag, ook genoemd de heer Walker ….? enz.   jaar 1821 (5) 

6061 546-5 
08-08-1820 

Rameau J. hij ontvangt ter restitutie f. 4.=  wegens enz. wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland  
wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 (7) 

6096 602                     

04-07-1823   

Rameau J. J.  ---- Diggelen van L. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Ferwerdmet toevoeging 

van de Landmeter 2e klasse  Rameau J. J.  enz. jaar 1823 (3) 

6869 03-03-1825 
2-A   

Rameau J. J. ---- Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 zijn 
aangewezen zijn de landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse die 

voorgesteld worden enz. Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau J. J. en 

dat de Landmeter Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7) 

6094 382 

06-05-1823   

Rameau J. J. ---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse  distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan naar 

Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost,  Hallum, en de 

landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J.  Landmeter 2e klasse  en Giezen van A. landmeter der 1e klasse, enz.  jaar 
1823 (5) 

6069 

 

347 

30-04-1821 

Rameau J. J.---- Diggelen van L.  tot zoverre in Noord Holland hij is benoemd tot Landmeter der 1e Klasse werkzaam en Rameau 

J. J. hij is benoemd tot Landmeter der 2e Klasse beide voor het kadaster van Friesland enz. jaar 1821 (2) 

6868 23-02-1825 
2-A 

Rameau J. J. Landmeter der 2e Klasse is kandidaat tot bevordering als Landmeter der 1e klasse enz. jaar 1825 (6) 

6085 740   

06-08-1822 

Rameau J. J., Landmeter der 2e klasse Onderwerp; een aanbeveling voor de Grietman enz. jaar 1822 (2) 

3701 22-C 
08-02-1839 

Rameau Jean Joseph, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 

(8) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Rameau Jean Joseph, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1837 (10) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Rameau Jean Joseph, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1836 (5) 



3701 22-C 

08-02-1839 

Rameau Jean Theodoor Bruna, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1839 (8) 

3700 22-B 
05-2-1836 

Rameau Jean Theodoor Bruno * 05-08-1829 Parrega zoon van Rameau Jean Joseph de moeder niet vermeld maar in de geboorte 
akte staat zoon van Gijske Jans Winia en de niet genoemde vader, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de 

Gem. Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Rameau Jean Theodoor Bruno * 05-08-1829 Parrega zoon van Rameau Jean Joseph de moeder niet vermeld maar in de geboorte 
akte staat zoon van  Gijske Jans Winia en de niet genoemde vader. , wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen 

uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3701 1-C, blz. 3 

01-03-1839 

Rameau Jean Theodoor te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 

augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier 
(8) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Ramkema Frans 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) 

6830 18-A blz. 16 

21-01-1824 

Ramkema H. J. te Lemmer 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) 

5993 958-A 
26-11-1814 

Ramkema Hendrik---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem 
ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen 

die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum 

woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van 
de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha 

Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen 

, Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  
Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker 

gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema 

Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

5993 958-C/1 
26-11-1814 

Ramkema Hendrik van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der 
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

6633 1374+1459 

06-11-1814 

Ramkema Jan Gerbens---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier 
specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik 

Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien 

vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van 
Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring 

ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een 

document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske 
Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10) 

6632  

 
  

1210 

28-09-1814 

Ramkema Jan Gerbens---- Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde 

Gemeente van Nijehaske dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H.  De Diakenen van de 
Hervormde Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen  een brief aan de 

Gouverneur betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3) 

5982 1750 

16-12-1813 

Ramkema….? te Leeuwarden, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een 

Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 

6380 32 en 33 

02-02-1814 

Ramkema….?,---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den dienst kan 

hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat men alle wapenen 

moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot insubordinatie enz. , de Grenadiers 
Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten 

zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant National Garde te Leeuwarden enz. 

vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3) 

9190 122 

21-01-1920 

Ramp op Zee-----   Brandaris Stoomreddingsboot van Terschelling, verslag van een een zeeramp, het schip de Liberty Glo is op 

een zeemijn gelopen en ontploft met aan boord 44 bemangingsleden, enz. enz.  bergingsmij. De Zwager Dirk. Een verslag met de 

plaats, de oorzaak, de redding, dse lading enz. enz. jaar 1920 (4) 

9190 54 
10-01-1920 

Ramp op Zee-----   Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen 
Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy 

Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21,  een 

zoon van 18, een zoon van 12,  en een dochter van 7 jaar  en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid 
rapport waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4) 

9190 228 

12-02-1920 

Ramp op Zee---- Zeeramp met de baggermolen de Polux 4  op 9 febr. 1920  met de gezagvoerder Goedhart Z. te Herwijnen , 

eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart J. te Delfzijl gered door de 
reddingsboot van Hindlopen jaar 1920 (4) 

8345 79-32 

25-01-1841 

Rampe Tomas van den Boogert, Kanonnier 1e bataillon veldartillerie * 05-04-1813 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 1841  (4)  

5662 41 en 42 

22-04-1881 

Rampen Obe Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 



6830 18-A blz. 18 

21-01-1824 

Rampeon J. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen 

of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen 

een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. 

Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6080 224 

04-03-1822 

Rampeon Jan---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord 

Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  

dat de Executuur Hemminga enz. enz.  en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij 
direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds 

van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes 

Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat 
genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep 

Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt 

bij Aasma Joh 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Ramsell G. A. Kapitein van Marseille naar Cadix met het schip de Storfursten 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 is den 11e april gestrand  13 mijlen beoosten Carthagena doch het volk 
gered enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6632  

 

  

1316 lijst 1_L. 

22-10-1814 

Randen v. Zijtze P. 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) 

6661 137 blz. 4 
19-03-1817 

Randen van Douwe IJpes 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) 

6677 316  
22-07-1818 

Randen van Douwe Ypes, Mr. Grofsmid, Huis 18, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde 
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant 

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

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

8380 823-8 

20-08-1841 

Randen van H gepaspoteerde sergeant 8e reg. inf.  wonende  te Koevorden een handgeschreven brief met zijn handtekening 

waarin hij solliciteerd naar de functie van commies jaar 1841 (2) 

8350 174-11 
19-02-1841 

Randen van Klaas gepasporteerd Sergeant thans zonder beroep wonende te Echten schrijft in een door hem ondertekende brief dat 
hij is geïnformeerd dat door het overlijden van een Commies bij de Rijks Belastingen te Sneek een vacature is enz. jaar 1841 (3) 

6865 1-C no. 13 

24-01-1825 

Randen van Klaas,  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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Randen van W. 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) 

6265 2 

29-12-1815 

Randen van Ype D. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de Provincie 

Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren voor 1802 

werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven dan de 
landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den Ontvanger ook de 

belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de 

belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  belast 
enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf  voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven  daar vermogende een 

huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. wij  

verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4) 

6054 28 

11-01-1820 

Randen van Ype D.----Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Cuperius Okke  D.,  ouderlingen en Veen v. d. Johannes 

Klases,  Oppedijk Cornelis H.  Randen van Ype D. Diaken  samen de Leden van de Kerkenraad van de hervormde gemeente van 

IJlst enz. enz. dat de beroepen Predikant Rodenburg R. (Rutgerus) wel genegen souden sijn om de post van Rector van de 
Latijnsche school te aanvaarden jaar 1829 (2) 

6258  626 

13-06-1815 

Randen Ype Hij wordt betaald voor levering van Pieken en Stokken uit de post voor onvoorziene uitgaven van de Stad IJlst enz. 

enz. jaar 1815 (1) 

8270  298/16 -30 

25-03-1840 

Randolff de weduwe, Handgeschreven brief van de Winkelier en Slijterij de weduwe Randolff te Leeuwarden,  jaar 1840 

6096 672 

22-07-1823    

Randon van Yse D., ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door 

Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van L. 

G. en Ley v.d.  jaar 1823 (2) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Ranelagh (Lord) , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 

Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

3700 3-B 

01-02-1836 

Rang Antje Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6) 

3700 3-C 

01-02-1837 

Rang Antje Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

3701 3-C 
18-02-1839 

Rang Antje Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen om naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7) 

9725 Deel 2  

Blz.46 

00-00-1883 

Rang Dirk naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

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



9725 Deel 2  

Blz.43 

00-00-1882 

Rang Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 

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

9725 Deel 2  
Blz.56 

00-00-1885 

Rang Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

9725 Deel 2 Blz.61 

00-00-1886 

Rang Dirk, 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 1886 (2) 

8280 514-8 

19-05-1840 

Rang Gooy Durks---- Laag van der Hendrik Keimpes en Rang Gooy Durks Miliciens,  dat de Heer Waterschout van Amsterdam 

uit welke haven enz. zij met verschillende bodems zijn uitgevaren enz. ondertekend door Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) 
Crommelin Baron van, de Grietman van Ameland enz. jaar 1840 (3) 

9725 Deel I   

Blz. 55 
00-00-1872 

Ranger (Kanqer?) Minne , 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Ranitz de,  Mr. Sebastiaan Matheus Sigismund, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft 

aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van 

Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3) 

6869 26-02-1825 

31-A 

Rapp Joseph te Palermo is benoemd tot Nederlandsche Consul aldaar in de plaats van Sanzero Dominicus enz. jaar 1825 (1) 

6418 248-b 1e bat 

4e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Rapp….? Johannes 483 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Rappé C. A. 29 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

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

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Rappe Johannes 552 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Rappé Johannes Antoon 483 Leeuwaden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

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

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-C 1e bat  

9e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Rappé Johannis * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

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

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door 
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-DD  

6e Compag. 
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Rappe(rs?) Johannes 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) 

9182 605 

05-04-1916 

Rappee Hendrikus,  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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Rappée J. Antoon 240 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Ras Adam, 343 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) 

9182 285/22 
07-02-1916 

Ras Johanes Jacobus Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6418 255-B 

01-06-1817 

Ras Roelof H. 517 Sneek 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) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Ras T. P. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, 

ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  
bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste 

drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6285 1247- 48 
18-12-1817 

Ras Tjalling Pieters, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude 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) 

6846 7-A 
24-06-1824 

Ras Willem---- Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven scherprechter, wordt in genoemd Ras. J , scherprechter te Zwolle, 
betreft vergoedin onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem enz. enz. jaar 1824 (3) 

6054 9 

05-01-1820 

Ras Willem van beroep Scherprechter hij is voor 3 maanden met inhouding van zijn bezoldiging enz. enz. jaar 1820 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D 

Ras Willem, 277 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 



21-05-1824 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) 

6846 7-A 

24-06-1824 

Ras. J , scherprechter te Zwolle---- Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven scherprechter, wordt in genoemd Ras. J , 

scherprechter te Zwolle, betreft vergoeding onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem enz. enz. jaar 1824 (3) 

8127 286,1211/21 
05-12-1838 

Raske(s) r A. F. Kapitein op de Vrouw Berendina, jaar 1838 

8369 593/23 

18-06-1841 

Raspoort Josephus Henricus komende van Belgie :  Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. Armenvoogdij  

te Dronrijp onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6401 
 

855 
12-10-1815 

Rasschen  A.? Commies ter secretarie komt voor en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
Militaire zaken betreffende dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen goederen moeten wordenz.  verzonden en Houten Kribben, 

Stroozakken, Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar Deventer enz. jaar 1815 (10) 

6406 179 
18-04-1816 

Rasschen A.  wordt benoemd als officier te Harlingen staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van 
Binnenlandsche zaken  brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (3) 

6426 63 

09-02-1818 

Rasschen A. 1e Commies Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Nauta Eeltje volgens verklaring van de Chirurgijn 
Popta  niet in staat is om zig op het Stadhuis te Leeuwardebn te melden en van Dongen van Petrus zich te Coevorden bevindende 

in activen dienst is geen bewijs ingekomen enz. jaar 1818 (1) 

6403 32 

18-01-1816 

Rasschen Albertus---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen  en Conradi A. J. ondertekenen een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende 
Auditeur  en Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij benoemd enz. jaar 1816 (1) 

7977 140-3 

08-02-1837 

Rasschen J. P. ---- Koster Oeds Winkelier te Eestrum betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens vervoer van 25 

ponden geraffineerd zout dat niet voorzien was van een document enz. komt ook in voor Kootstra Marten H., Hayema ….? 
Rasschen J. P. en Zijlstra G. R. Commiesen van de Rijksbelasting , en de goederen komen uit het pakhuis van Hobbema J.  en 

bestemd voor Veen van der G. P.  jaar 1837 (14) 

7977 148-4 

10-02-1837 

Rasschen J. te Drogeham wordt vermeld op een staat van ingekomen Declaraties van Brief en Pakket Porten over het 2e half jaar 

1836 enz. jaar 1837 (4) 

7977 152-4 

11-02-1837 

Rasschen Jan----  Koster Oeds Sijtzes Winkelier te Oostrum verzoekt eerbiedig aan zijne exellentie, dat door te Drogham 

geposteerde Rijkscommiesen Rasschen Jan en Zijlstra Gosse Rein bij procesverbaal van 25-12-1836 (in dossier aanwezig) 

betreffende een bekeuring van de Wet op het Zout en het betreft bij een aanpeil van zeep en bij die gelegenheid een zak met 
geraffineerd zout  enz. dit verzoek is door hem ondertekend enz. jaar 1837 (9) 

6397 694 

29-07-1815 

Rassonnet Dragonder bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld 

het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert 
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6100  1215-18 

29-11-1823 

Rasticus Jakob H. te Westhem, hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter te Nijland , , Hij staat op een document van 

Zetters in het District van ontvang van Nijland in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle 
plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6068 

 

175 

01-03-1821 

Ratelaar Jacob Cornelis van beroep Scheepstimmerknecht  wonende te Gorredijk dat hij zig vrijwillig in den Militaire dienst  heeft 

geengageert op 19 Juni 1820 en met Honorabele afscheid uit den dienst is ontslagen  en hij verzoekt nu in een door hem 
handgeschreven  brief met zijn handtekening een ambtelijke post enz. enz. jaar 1821 (6) 

6864 26/1-C  

no.  186 

07-01-1825 

Ratelaar Joh’s Cornelis te Wymbritseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Ratelaar Johannes Cornelis Geb. Gordijk, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 26-5-1836 Overleden te Semarang (Id, 

wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche 

bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6) 

3700 37-B 
04-02-1836 

Ratelaar Trijntje Berends, 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) 

3701 37-C      
07-02-1839 

Ratelaar Trijntje Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8) 

3700 37-C 

04-02-1837 

Ratelaar Trijntje Berends, 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) 

6858 14-A 

08-11-1824 

Raterman Harmen ,  Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd met  

Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6) 

8375 712-8 

21-07-1841 

Ratsma Klaas---- Ketelaar Klaas Sybes, Timmermansknecht, Ratsma Klaas  Schoenmaker, Blom Meyer Willem 

Scheepstimmerknecht, Planting G. Ybma Meinte Douwes,  alle wonende te Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende dat zij gediend hebben bij het leger en met een blessure zijn teruggekomen en dat zij enz. jaar 1841 (4) 

6709 36 deel 1 

blz. 7 
16-01-1822 

Rattink D. te Ammerstol, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

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

(43) 

6709 36 deel 2  blz. 
10 

16-01-1822 

Rattink D. te Ammerstol, 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) 

6029 896 

17-12-1817 

Rau?erde Melle Annes Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Rauwert  arr. Sneek. Jaar 1817 (2) 

6414 27 

15-01-1817 

Raucq Joseph-Léopold A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 

courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le 



bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 

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

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand 

on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus 
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, 

aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En 

aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie 

van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 
aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min 

van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 
authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

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

6383 152, 152-b 

15-05-1814 

Rauda Gerhardus Klaazen---- Kuiken Jan Beerts en Rauda Gerhardus Klaaze, hij wordt bij de landstorm ingelijfd enz., de schout 

van Sint Jacobiparochie Wassenaar K. A.. meld dat de eerstgenoemde komt mij voor zulks uit slofheid en gewone 

onverschilligheid verzuimt te hebben enz. en de laatsgenoemde zoo ik zeeker geloof met volkomen opzet enz. jaar 1814 (2) 

6382 197 

14-04-1814 

Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn  der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die volgen onbekwaam voor de 

dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik,  Baaden Hendrik, Vries de Pier Tjers en Ronner Johannes 

Riens enz. jaar 1814 (1) 

6381 153 en 154 
15-03-1814 

Rauen J. A.---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 
schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Pieter Tjeerds van Hindelopen en een brief van de Chirurg Rauen J. A. bij zijn Corps 

fungerende , remplacant van Adema Johannes Arnoldus in het Canton Bolsward getrokken heeft enz. geheel buiten staat is bij de 

Armee te kunnen dienen wegens bloedspugen uit de long voorkomende  en daarvoor enz. jaar 1814 (3) 

6382 172 

17-04-1814 

Rauen S. A---- Ronner Johannes Reins, Remplacant voor Veltman Pieter Jacobs van Bolsward onbekwaam is voor de Militaire 

dienst enz. als bijlage een attest van de Chirurgijn Rauen J. A. Jaar 1814 (2) 

6383 49 

05-05-1814 

Rauen S. A.---- Hijnsius Arien Pieters, Fuslkier bij de 2e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der 

Landmilitie te Campen Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den 
dienst wegens een Hernia enz.enz. jaar 1814 (1) 

8308 1070-8 

665-708 
28-10-1840 

Raukema H. A. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

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

(11) 

8210 966/7 en 
881/14, 9 

27-08-1839 

Raukema H. A. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6395 457 

13-05-1815 

Raukema Henke 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) 

6840 36-A  

blz. 42 
22-04-1824 

Raukema Klaas 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) 

5982 1756 

18-12-1813 

Raukerma Foeke Derys Schipper en wonende te Gorredijk  hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij schippers 

aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz.  omdat zij geen Patenten hebben 
zoals vele andere Schippers zoals b.v. in  Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2) 

5986 243 

02-04-1814 

Raunach Johannes---- Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble 

ontvanger der Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne 
verschuldigden contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan vergezeld van Klapper 

Jan en Nachtegaal Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede Workum, deze ten Cate is volgens de wet 

behoorlijk gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5) 

6254 140-B-blz. 20 

17-01-1815 

Raus Hendrik uit een huis op ’t Oost van de Jacobinerkerk,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. 

8093       565-6   

13-01-1838 

Rautenbach P.A. Geb. Ham, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Jager7-8-1836 Overleden te Salatiga,  (3) totaal dossier van 

alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6057 242-c 
05-04-1820 

Rauwerd , aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 
Noord Braband jaar 1820 (2) 

6056 193 

18-03-1820 

Rauwerd aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

9465 Deel 2, 53 
18-03-1857 

Rauwerd Jan Annes 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 1857 (8). 

8361 427-5 
24-041841 

Rauwerda ….? ---- Hingst ….? en Rauwerda ….?  beide zijn afgetreden Taxateurs  en de Minister van  financiën schrijft een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland  dat een tijdelijke maatregel getroffen moet worden enz. jaar 1841 (4) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Rauwerda A. 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) 

8220   1137/15 

06-11-1839 

Rauwerda Anne A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 

van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 



Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en 

Bolsward (17) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Rauwerda Anne 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) 

6830 18-A blz. 44 
21-01-1824 

Rauwerda Auke 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) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Rauwerda Eeltje Sakes, 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) 

6253 28 blz.2  
04-01-1815 

Rauwerda Hendrik Wopkes, 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) 

9465 Deel 2, 52 
10-03-1857 

Rauwerda Jan Annes 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). 

8257  69/16, 1 
20-01-1840 

Rauwerda K.  te Roodkerk van beroep Meter en Taxateur van de Turf het betreft een overstorting ten behoeve van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds enz. jaar 1840  (4) 

8320 263,1133 

02-02-1840 

Rauwerda Klaas Aukes Roodkerk Veldwachter te Roodkerk,  jaar 1840 

8260 102/25, 263 
30-01-1840 

Rauwerda Klaas Aukes Veldwachter te Roodkerk,  jaar 1840 

8179 366-20 

08-04-1839  

Rauwerda Lamkje Dirks---- Geest van der Dirk Johannes  * 12-04-1820 Joure z.v. Geest van der Johannes en   Rauwerda Lamkje 

Dirks Beroep Colonist wonende Veenhuizen,  z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in het 

Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   
(8) (17) 

6005 933 

27-11-1815 

Rauwerda Melle Anne te Rauwert Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11) 

6006 954-3 en 4 
06-12-1815 

Rauwerda Melle Annes Geregtsdienaar te Rauwerd staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een 
opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 (4) 

6839 5-A blz. 5 

08-04-1824 

Rauwerda Melle Annes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie 

Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals 
vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

6864 14-A  

11-01-1825 

Rauwerda Melle Annes te Rauwerd, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie 

Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6018 34  
14-01-1817 

Rauwerda Melle Annes te Rauwert, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 

1817 (3) 

6855 5-A 
08-10-1824 

Rauwerda Melle Annes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, 
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

9181 1738 

01-10-1915 

Rauwerderhem het gemeentebestuur vraagt vergunning voor het plaatsen van 2 palen met borden voor aangeven max. snelheid 

voor motorrijtuigen  met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (7) 

8386 951/7 
25-09-1841 

Rauwerderhem---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en 
Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Rauwerderhem----- 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   

9189 1388 
21-11-1919 

Rauwerderhem---- Woningstichting “ Rauwerderhem”   vergunning tot een uitweg bij arbeiderswoningen Irnsum en Deersum,  
het verzoek is geschreven door Vis. P.A. met zijn handtekening, Predikant Voorzitter en Secretaris te Irnsum enz. met een 

tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (18) 

6097 740 

11-08-1823    

Rauwerderhem wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, 

Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2) 

9191 1201 

24-09-1920 

Rauwert---- betreft vergunningen voor  het bestuur waterschap de Sneeker Oudvaart, onderwerp een duiker onder de 

rijksstraatweg Leeuwarden Heerenveen bij Irnsum , ook drie  getekende kaarten met de situatie,   en een getekende ingekleurde 

kaart van een stukje Irnsum   jaar 1920 (31) 

6242 94 

20-01-1814 

Rave Carel Jans, ---- Falkema Doeke Dirks, (tekent met Valkema) Huisman onder het dorp Rauwert en Wijtsma Jacob Lolkes 

Huisman onder het dorp Sijbrandaburen zij zijn aangesteld om taxaties te doen over de huurwaarde van 3 kamers en een stalling in 

Rauwert en de kamer  bij Douma Wytse in eygendom met de meubelen behalve het bed enz. op een huurwaarde van enz.  en van 

een Haverzolder enz. enz. en bij Rave Carel Jans voor een stalling van 7 paarden taxeren wij op  enz. enz.  jaar 1814 (5) 

9180 1054 

05-06-1915 

Raven Cornelis,  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) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

Raven K. S. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als 

de ontvanger jaar 1841 (2) 

6870 09-03-1825 

43-C 

Raven Sjoerd Willems , Milicien in den jare 1815 zonder loting bij den afdeling ingelijfd uit de gemeente Oosterzee enz. jaar 1825 

() 

6633  1436 
08-11-1814 

Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen  der Hervormde gemeente van den Dorpe Augustinusga in die qlt. schrijven een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich bij hen heeft vervoegd eene Klaazes Alle met seszelfs 

vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek ook alsoo is 

bevonden wat wij vooralsnog hebben geweigerd enz.  en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz. ook aanwezig 
een Rekening voor de Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld:  weegens allimentatie enz. en het vervoeren van Alle Clazes 

door Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Raven T. te Augustinusga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 



6627 602 

30-04-1814 

Raven Tjeerd Diaken van Augustijnsga hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire 

van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke 

maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over 

de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3) 

6298 

 

164-164a 

182, 197 

10-02-1821 
 

Raveschoot de Piers----  Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz. ook genoemd 

Loon van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter  bij de Stedelijke Commissie voor de Tentoonstelling 

enz. enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht van het schip de 
Vrouw  Christina  met Kapitein Reinhert ….?   vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e 

September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?   Loon van T. N.  een document met een 

kleine bijlage waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum  Gent 1820 .jaar 1821  
(7) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Ravesteijn Nicolaas Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Flankeur 2-8-1836 Overleden te Semarang,  

(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

5995 37 
14-01-1815 

Ravestein, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge 
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 

1815  (12) 

8088 465/22, 254 
11-05-1838 

Ray  George Engeland Schipper op de Morcourf, jaar 1838 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Re?temuhle Durk Harms, 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) 

8129 286                 

1255/13 

17-12-1838     

Reach  A. Kapitein op de Mary & Rose, jaar 1838 

8163 105/11, 286 
29-01-1839 

Reach Alex Engeland Kapitein op de Mary Rose,  jaar 1839 

8120 286 

1072/23 
29-10-1838 

Reach Aley Kapitein op de Mary & Rose, jaar 1838 

6675 199 

07-05-1818 

Réal ….?, 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)   

6037 628 

25-08-1818 

Rechtbank  ---- Sneek--- een lijst van benodigd mobilair voor het locaal der rechtbank van eerste aanleg te Sneek gewaardeerd als 

volgt:    een lijst met allerlei zaken die in de rechtbank zijn getekend door Herbell J. F. M. President van de Rechtbank aldaar , Jaar 

1818 (6) 

6044 170 
20-03-1819 

Rechtbank---- Leeuwarden Rechtbank aldaar, begrooting en kosten met  een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in 
eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4) 

6039 772 

16-10-1818 

Rechtbank---- Sneek Lijst van benodigdheden Mobilair (zoals Inktkokers, kachels, lessenaren meubelen enz. ) voor de Rechtbank 

te Sneek enz. enz. jaar 1818 (6) 

6070 410 en 411 

21-05-1821 

Rechtbank te Leeuwarden een document betreffende  het z.g.n.  Landshuis te Leeuwarden  en een begroting van kosten  omtrent 

de noodzakelijke reparatieen  aan het  gebouw van de Rechtbank enz. enz. jaar 1821 (28) 

6044 155 

09-03-1819 

Rechtbank te Sneek een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4) 

8376 

 

736/11 

28-07-1841 

Rechteren van J. H. President der Rijn en IJsselstoomboot mij. Onderwerp de Stoomboot Admiraal Kingsbergen jaar 1841 (1) 

6868 16-02-1825 

14-A 

Reclusie en Tuchtiging---- Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der 

Kleeding en Liggingsstukken benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19) 

6869 28-02-1825 

8-A 

Redder Jan Pieters---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland 

komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder 

van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en 
ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder 

aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en 

Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 
(7) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Reddingius C. L. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 

(132) 

8356 324-18, 3 

03-04-1841 

Reddingius Rutger Adolf Benthem Katonregter van het Kantoor Sneek hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben 

de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke 
Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5) 

8197 687-17_3 

06-07-1839 

Reddingius Rutger Adolf Benthem vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek 

met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Reddingius te Engelum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Reddingius 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde- 

Reddingius te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  



          radeel (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Reddingius W. G. te Eppenhuizen 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) 

6389 4 

28-10-1814 

Reder S., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., 

Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen 

Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser 
Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der 

Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, 

Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., 
Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te 

dienen enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Reder Stepahnus, 276 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) 

8280  517-11, 48 

19-05-1840 

Rederis G. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over 

den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Redman W. Amsterdam/Friesl. Schip de Return,  jaar 1839 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Redmers Jouw 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) 

6627 584, 1-2, 17 
30-04-1814 

Redses Johannes gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek 
van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Ree de D. M. te Langweer 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Ree de S. M. te Sint Nicolaasga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 

17-07-1839 

Ree de S. M. te Sint Nicolaasga 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) 

6380 13 nr. 42 

29-01-1814 

Ree de Sake Meinders te Langweer, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die 

ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven 
manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen 

worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

9185 1612 

05-12-1917 

Ree de Sikke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

6628 785 

09-05-1814 

Ree Reyn W.---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Hendrik T. , Ree Reyn W. 

beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier P. (Pierre) Schout van 

Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme 
van Johannes O.   jaar 1814 (7) 

3578 34 

22-02-1841 

Ree Tjebbe Schipper---- Blom Heertje, Ree Tjebbe,  Stobbe Leendert,  Weever Kornelis Schippers  varende van Terschelling op 

Harlingen, Onderwerp: Z. M. Kanonneerboten  liggende te Terschelling zig niet kunnen beklagen enz. jaar 1841 (1) 

6680 418 blz. 3 
07-10-1818  

Ree van B. H. te Oostzaandam, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 

bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, 

met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8298 873/5 
02-09-1840 

Ree van Dirk Johannes,  Handgeschreven brief met handtekening van Dirk Johannes van Ree met een adres ten huize van J. H. de 
Vries Kapelsteeg bij de Voorburgwal no. 13 Amsterdam,  jaar 1840 

6868 16-02-1825 

13-A 

Reechard J. H. Onderwerp: document vermeldende 2 ordonanties betreffende tractement jaar 1825 (1) 

9185 1546 
19-11-1917 

Reed---- Hanewald  J. J. te Bergum  gevolmachtigde van de gecommiteerden van “ Het Groot Miedland”  Kadastraal te 
Oostermeer een vergunning gekregen om een losse brug over de Reed in het Suameer te doen verangen door een vaste brug van 

4.50 meter doorvaart enz. enz. jaar 1917 (7) 

9187 735 
07-06-1918 

Reede Gerrit Bartholomeus Adriaan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

6021 235 
14-04-1817 

Reede van ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur 
over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den 

Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, 

Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

6095 554 
26-06-1823   

Reede van Oudshoorn Baron---- Leullier Jean Pierre te Workum, geboren 22-07-1788 in de gemeente Rotonval , Kanton Blangij, 
arondisement Neufchatel departement Seine  in Frankrijk . Onderwerp: een brief van Naturalisatie  is bij besluit van 16-08-1823 

van de hand gewezen wordt verder genoemd de Baron Reede van Oudshoorn enz. enz. jaar 1823 (4) 

9181 1413 
06-08-1915 

Reeder Ale,  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) 



5664 274-a, 38 

28-02-1918 

Reeder J. C. Nes Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6067 

 

137 

15-02-1821 

Reeder Willem  is gehouden een naloting voor de Militie 3e divisie  no. 44 overeenkomstig art. 13 der wet 27 April 1820 te 

Dokkum jaar 1821 (1) 

3585  77 
07-03-1835 

Reederij Prins Frederik, onderwerp: een rekwest van het bestuur van genoemde reederij tussen Amsterdam en Harlingen voor 5 
jaren  jaarlijks een geldelijke toelage van zesduizend guldens enz. jaar 1835 (5) 

8223 1207/11+12 

26-11-1839 

Reeding, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en 

Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, 
Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke,  jaar 1839. 

6069 279-A 

09-04-1821 

Reedsma Johs. H. , 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) 

6090 59 

20-01-1823 

Reeehan J. H. Heelmeester en Chirurgijn, zijn 2 ordonnantie’ s zijn ontvangen enz. jaar 1823 (1) 

6424 589 
25-11-1817 

Reefkes M. G. ---- Rooij van Laurens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te kennen 
wonende ’s Gravenhage te geboren in de jare 1771 te Bladel regio ’s Hertogenbosch  dat hij Dragonder van den jare 1794 tot 1805 

zijnde 11 jaren dat hij gehuwd is in 1802 dat zijn vrouw overleden is in 1816 en hij weduwnaar met 3 kinderen is enz. hij kan niet 

schrijven en ondertekend met een X met als getuigen dat hij dat handmerk heeft gezet Meer v.d. J. en Reefkes M. G.  enz. jaar 
1817 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Reegeling Jacob Dirks 258 St. Johannesga 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Reehoorn  Jentje,  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) 

5995 37 
14-01-1815 

Reek, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge 
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 

1815  (12) 

6046  368 
28-05-1819 

Reeker Grietje Aukes weduwe van Menseu Folkert H. een verzoek aan de Koning, zij schrijft ik ben een nooddruftige weduwe 
van 71 jaar, dat mijn man mij door den dood is ontrukt enz. enz zij verzoekt om ondersteuning jaar 1819 (2) 

8270  298/16 -18 

25-03-1840 

Reekers A, Handgeschreven brief van de Grof/Hoefsmid en Slotenmaker A. Reekers te Leeuwarden,  jaar 1840 

 

8199 729/5, 290 
Bladz. 30 

17-07-1839 

Reekers G. J. te Balk 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) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Reekers Hendrik Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

5997 307 

31-03-1815 

Reekers Hendrik 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  296 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Reekers Hendrik Jans, 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) 

6631  1114 
12e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

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

6848 20-A  

16-07-1824 

Reel G. Slachter te Leeuwarden ---- Zijlstra H. G. Slachter te Leeuwardenen Reel G. Slachter te Leeuwarden, een gesloten 

transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het vervoer van Vlees zonder enz. jaar 1824 (3) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Reel H. de weduwe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

5711 3 

28-08-1902 

Reeling Brouwer ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken 

betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers 
die tarieven te betalen jaar 1902  (32)  

5662 101 

01-04-1881 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 29  
01-04-1885 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 36 

01-01-1885 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,  01-01-1885 

5662 40 
01-04-1881 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 44 

00-00-1882 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 48= Minuut 
28-04-1887 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 49  

22-04-1886 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5663 66 =Minuut 
18-04-1889 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 2932=Min 

19-04-1888 

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 



3622 A-10, 2 

blz. 6 

regist.9170 

15-03-1873 

Reeling Coenraad, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 6 

24-03-1868 

Reeling Coenraad, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 6 

regist.9168 
22-02-1873 

Reeling Coenraad, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

6416 150 

10-04-1817 

Reeling Joseph * 27-07-1786 Volkernst wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort 
hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, 

op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen 

met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3) 

6424 641E 

21-12-1817 

Reeling Nicolaas---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Reeling Nicolaas te Oostermeer betreft de aflegging van den eed en een brief dooer 

hem ondertekend dat hij wegens zijnn vrouw en drie kleine kinderen enz. jaar 1817 (2) 

6402 
 

922-1+5 
09-12-1815 

Reeling Nicolaas staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS 
van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 
 

859-1+6 
10-10-1815 

Reeling Nicolaas 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Reeling Nicolaas te Oostermeer 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) 

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

14, 15 

Reeling R. 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 (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in 
Vriesland (47) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 

17-07-1839 

Reeling R. te Oostermeer 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) 

5666  9 

00-00-1888 

Reeling R., ---- Wijbenga D. B. Azn.  de Stoomboot-Onderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer enz. deelt mede in een 

handgeschreven brief met zijn Handtekening en de handtekeningen van het Bestuur Reeling R., Veer v.d. A. S., Veenland W.J?. 

en Boersma S. P. dat de dienst op Groningen zal worden gestaakt enz. jaar 1888 (4) 

6422 496 depot no. 

1 

14-10-1817 

Reemst G. staat in een door de door de Luiten7ant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie 

ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij met de Fuselier Veenstra G. te 

doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2) 

6424 609 
10-12-1817 

Reemst Gerrit 142  is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie no. 1  wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

Reen  Ype Sybes, 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) 

6622 2073 

13-12-1813 

Reen (Y. Y.) Ynze Ypes Predikant van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen alsmede Hulshof Jan Reinders 

Municipalen Raad betreft een brief van Reen Ynze Ypes die hij schrijft en ondertekend aan Bonhomme te Surhuisterveen met de 
aantekening (wees zo goed dat van deezen brief niets uitlekt ook dat uwe meid Baaije daar niets van komt te weten, anders is het 

aanstonds op het bekend)beknopte inhoud brief: dat de bedreigingen en verwijtingen  die men doet zijn onbeschrijvelijk want men 

heeft het op de leden van onze gemeente voorzien en dat men een optogt wil organiseren waar het alleen te doen is om te 
plunderen enz. jaar 1813 (8) 

6029 892 

17-12-1817 

Reen (Y. Y.) Ynze Ypes----Visser D. G. Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra D. S. ( Duire Sakes) 

te Akkrum en Reen (Y. Y.) Ynze Ypes leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz.  tevens een verklaring van de 
kerkraad der doopsgezinden  van Gorredijk  en Lippenhuizen  met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O.   F. Jans 

van den ??orf?,  Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3) 

8224 1220-2, 1 

30-11-1839 

Reen Gerrit Jan  het betreft en document  wegens zijn onderstand in de Gemeente Sneek maar dat de Gemeente Wijmbritseradeel 

enz. jaar 1839 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Reen H. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 

en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele 
provincie (122) 

6060 480 

06-07-1820 

Reen J. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

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

6034 398 
30-05-1818 

Reen Jan G. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6261 900-2 
04-09-1815 

Reen Jan Geerts, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie 
in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge 

aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 



6022 306 

09-05-1817 

Reen Jan Jurris------ Andela Keimpe Jans  Schipper van beroep en Reen Jan Jurris Schipper van beroep, tevens Visscher Barend & 

zoon, Binkes C.  secretaris van Wonseradeel., Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Berging van goederen van een 

gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. enz. jaar 1817 (23) 

6022 306 
09-05-1817 

Reen Jan Jurris---- 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 12 

27-08-1839 

Reen K. S. te Deersum 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 9>> 

27-08-1839 

Reen P. S. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8361 434/6 sectie B, 

E, F. 
04-05-1841 

Reen Sijbe Klazes te Sijbrandaburen staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende 

de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen 
voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde 

van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

9725 Deel 2  

Blz.52 
00-00-1884 

Reen Sybe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2) 

8210 966/7 en 

881/14, 7 
27-08-1839 

Reen T. J. te Rien 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) 

8060 1218/10 

177/10638 
05-12-1837 

Reen van B. H. Heerenveen, jaar 1837 

8375 708-5_7 

20-07-1841 

Reen van H. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en 

Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8003 621/8, 204 

23-06-1837 

Reen van R. H. Heerenveen Schipper, jaar 1837 

8043 351, 3203 
11-04-1837 

Reen van R. H. Heerenveen Schipper, jaar 1837 

8173 263/9,177 

09-03-1839 

Reen van Roel Hendriks Heerenveen Schipper,  jaar 1839 

6830 18-A blz. 27 
21-01-1824 

Reen van Siemen 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen Huis  

Arrest 
26-03-1824 

Reen van Trijntje H., 207 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Reen van Trijntje H., 49 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Reen van Trijntje H.,306 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Crimineel 

26-03-1824 

Reen van Trijntje, 260 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 

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) 

6082 453 
03-05-1822 

Reen Ype 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Reen Ype Sybes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 



6070 424-24        

25-05-1821 

Reen Ype Sybes 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) 

8285 615-2, 6-2 19-
06-1840 

Reenders J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen 

wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Reenders Roelof 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) 

6865 1-C no. 20 

24-01-1825 

Reenema Jacob Ymes plaatsvervanger voor Wal de Johannes Harms, 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) 

6070 424-24        
25-05-1821 

Reeneman L. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6082 453 
03-05-1822 

Reeneman, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Harlingen 

Reenen v. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn 

en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 7 

19-06-1840 

Reenen v.an H. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Reenen van A. nr. 205 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) 

5983 81 

31-01-1814 

Reenink J.---- Dirks N. J. Aanbesteding voor het leveren van groene en grouwe erwten tevens gepelde gerst aan het huis van 

Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Reenink J.   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4) 

3600 2 
03-02-1873 

Reenink J. Dz. Leeuwarden, 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) 

3600 3 

13-03-1874 

Reenink J. Dz. Leeuwarden, 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) 

9465 deel 3, 9 
14-05-1859 

Reenkink Jan te Franeker, Trekschuiten en Barges van Franeker 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 1859 (8) (Concessie sinds 1824)    

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Reenstra Sibrands Geb. Heerenveen, laatst gewoond hebbende te Wolvega. Fuselier  6-12-1836 Overleden te Makassar , (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Reepmaker Gijsbertus Philippus Geb. Bezoijen, laatst gewoond hebbende te Bezoijen. Fourier 10-5-1836 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Reering J. B., Runsdorf is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, 

Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, 

Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte 
waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) 

dossier (8) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 
16-01-1822 

Reerink G. J. te Lochem wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 
de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van 

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

6709 36 deel 2  blz. 
7 

16-01-1822 

Reerink G. J. te Lochem, 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) 

6871 21-03-1825 

11-A 

Reerink J. ---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron Rengers waarin o.a. 

dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat waarin alle bezittingen, 

goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van landen Jellema Johan Sjerps, 

Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij huren enz.  

jaar 1825 (11) 

6060 515 
22-07-1820 

Reerink J. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice 
President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp 

aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. 

M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en 
Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes 

Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9) 

5988 512 
28-06-1814 

Reerink J.---- Dirks N. J.  Aanbesteding voor Gepelde gerst 8940lb, grauwe erwten  840 lb, Groene erwten 940 lb, Terpbonen 
1000 lb, Boekweiten meel 400lb dito doppen 300lopen voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs 

waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Reerink J. Jaar1814 (4) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Reerink Jan 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) 

5986 238 

01-04-1814 

Reerink Jan staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 

aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 

1814 (5) 



6053 966 

28-12-1819 

Reerink Jan, ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  

vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden 

van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met 

vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe 
voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst 

meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. 

voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met 
Jaar 18191 (4) 

6036 477 

07-07-1818 

Reerink Jan.---- hij is  Borg.  Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn 

handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4) 

9134 1566 
23-11-1883 

Rees de J. H?.,  ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen 
hun handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. J.,  

Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3) 

9134 1566 
23-11-1883 

Rees de Ybe,  ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen 
hun handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. J.,  

Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3) 

8201 785/9, 2 
07-05-1839 

Rees J. O. Kapitein met het schip de Plato van Rotterdam naar New York 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) 

6418 248-C 1e bat  

6e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Rees v.d. 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
5 

16-01-1822 

Rees van B. te Leyden , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 

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

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 5 

06-02-1824 

Rees van B. te Leyden lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, wordt vermeld in een 
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President 

en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den 

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

5984 125+c-1, 3 

16-02-1814 

Rees van C. De erven , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1812 ter 

noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6243 191-3 

06-03-1814 

Rees van H. Y. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. 

enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Rees van H. Y. nr. 86 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst 

van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6383 93     

23-04-1814 

Rees van Hans IJ. 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) 

9187 908 
06-07-1918 

Rees van Hendrik Almelo Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1) 

6025 555 

20-08-1817 

Rees van Wouter (ook van Rijs) ---- 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) 

6024 484 
25-07-1817 

Rees van Wouter---- 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 van,, enz.jaar 1817 (5) 

6041 891 

14-12-1818 

Reessen J. F. in leven gehuwd met Roelofs H. 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 

Haarlem de heer Schmidt J. H.   jaar 1818 (3) 

8214  1028/12 
08-10-1839 

Reestra Floris  86 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) 

8199 725-1_2 
17-07-1839 

Reever Stephanus----Veen van H. wonende te Alkmaar Schipper van beroep  het betreft een bekeuring te Leeuwarden op de 
Graswal gegeven door de Commiesen van de Belastingen Horst ter Marcellus  en Reever Stephanus voor invoer van Wijn enz. 

jaar 1839 (4) 

5986 238 
01-04-1814 

Reevink J. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz.  jaar 1814 (5) 

8162 93/18, 40 

26-01-1839 

Regelement Voor de Beurtschippers Franeker op Amsterdam,  jaar 1839 

9180 264 
06-02-1915 

Regeling Hendrik,  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) 



8257  69/20, 2 

nummer 95 

20-01-1840 

Regeling Jacob Durks te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 

opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie 

enz. , jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 2 

nr. 121 

20-01-1840 

Regeling Kornelis Durks te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder 

de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6424 584 

02-12-1817 

Regeling S. D. 21 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Regenbogen (Dominee) te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de 

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

(4) Gehele provincie (122) 

6094 396 
12-05-1823   

Regenbogen Hendricus---- Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven 
brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt 

om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig 

Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3) 

6094 396 
12-05-1823   

Regenbogen Johannes Hendricus ----Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een 
handgeschreven brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en 

Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. 

van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3) 

6095 472 

06-06-1823   

Regenbogen Johannes Henrikus---- Regenbogen R. te Mackum het betreft zijn verzoek waarbij hij als voogd over twee 

minderjarige broederen het voortdurende enz. verzoekt hij een pensioen van f. 500.= hetwelk zijne moeder als weduwe van de 

voormalig Leijdsch Hoogleeraar uit ‘r ijks kas enz. is besloten dat Ede Sibille weduwe van Regenbogen Johannes Henrikus heeft 
nagelaten 4  vier kinderen alle zonen waarvan de oudste het beroep van Medicine Doctor te Makkum uitoefend de 2e zoon zonder 

beroep en de derde is geboren 2 augustus 1808 en de vierde 8 februari 1811 enz. jaar 1823 (2) 

8379 789-4 

12-08-1841 

Regenbogen Med. Doctor uit de Vlekke makkum en uiteindelijk ook van den heer IJpes Heelmeester in de Vlekke Makkum nader 

berigt omtrent de ziekte de natuurlijke kinderpokken verder wordt er van diverse plaatsen een overzicht gegeven hoeveel personen 
er de ziekte hebben enz. ook de heelmeester Kijlstra te Dragten wordt vermeld enz. jaar 1841 (8) 

6094 396 

12-05-1823   

Regenbogen Philippus---- Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven 

brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt 
om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig 

Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3) 

6095 472 

06-06-1823   

Regenbogen R. te Mackum het betreft zijn verzoek waarbij hij als voogd over twee minderjarige broederen het voortdurende enz. 

verzoekt hij een pensioen van f. 500.= hetwelk zijne moeder als weduwe van de voormalig Leijdsch Hoogleeraar uit ‘r ijks kas 

enz. is besloten dat Ede Sibille weduwe van Regenbogen Johannes Henrikus heeft nagelaten 4  vier kinderen alle zonen waarvan 

de oudste het beroep van Medicine Doctor te Makkum uitoefend de 2e zoon zonder beroep en de derde is geboren 2 augustus 
1808 en de vierde 8 februari 1811 enz. jaar 1823 (2) 

6094 396 

12-05-1823   

Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening,  

van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  

van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor 
Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3) 

9180 904 

17-05-1915 

Regenten der stichting op Toutenburg gevestigd te Rijperkerk zij verzoeken te mogen leggen een duiker onder de rijksweg met de 

toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening (Blauwdruk) van de situatie  enz. jaar 1915 (9) 

6041 912 en 913 
23-12-1818 

Regenten het College (gevangenis Leeuwarden) ---- Gevangenissen van Leeuwarden: aanbesteding van levering en een  Lijst met 
voedsel: berekening van de kosten van 1818 en de voorlopige raming 1819 , ook staan er de bereidingswijze’ s  op  . jaar 1818 

(15) 

5997 286 
27-03-1815 

Regiment Cavallarie Oranje Vriesland---- Stocker Christiaan oud Domesticq van wijlen zijne hoogheid Waldek van Rinu Louis, 
Commandant Regiment Cavallarie Oranje Vriesland hij is aangesteld in 1792 enz. enz. jaar 1815 (4) 

6098 889, 1-43 

14-09-1823    

Registers van aangegeven Lijken---- Overlijdensregisters van 1806-1811, verklaringen van alle  gemeente’ s van Friesland waar 

deze zig bevinden enz. enz. jaar 1823 (2) alles (44) 

6098 889, 1-43 
14-09-1823    

Registers van overlijden---- Overlijdensregisters van 1806-1811, verklaringen van alle  gemeente’ s van Friesland waar deze zig 
bevinden enz. enz. jaar 1823 (2) alles (44) 

3580 3 

06-01-1845 

Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de steden Workum en Harlingen enz. jaar 1845 (14) 

3580 25, 26 
29-07-1846 

Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de stad Kampen  en Lemmer enz. jaar 1845 (22) 

3580 51, 52 

05-12-1845 

Reglement en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Sneek en Amsterdam enz. jaar 1845 (16) 

6387 60 
25-08-1814 

Reglement op vervoer van buskruit, oorlogsbehoeften en brandsoffen enz. jaar 1814 (12) 

3572 1 

31-01-1810 

Reglement voor de Trekschippers varende van Bolsward op Leeuwarden ac Vice Versa met een lijst van pasagiers en vragt gelden 

enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Annema F. A.  jaar 1816 (18) 

6384 160  
06-06-1814 

Reglement: Landstorm: Provisioneel Reglement van Dicipline voor de Landstorm in de provintie Vriesland enz jaar 1814 (5) 

6384 159  

18-04-1814 

Reglement: Schuttterijen: Een Reglement voor de Schutterijen in de steden van het departement Vriesland enz. jaar 114 (38) 

3581 00-00-1848 
 

Reglementen en  Tarieven Veer en  Beurtschepen van bijna alle bertveren in Vriesland en naar steden buiten de provincie, Door 
het hele dossier heen, jaar 1848 tot en met 1857 

3582 00-00-1858 

 

Reglementen, Verordeningen, Tarieflijsten enz. enz.  van bijna alle beurtveren in Friesland en naar andere plaatsen buiten de 

provincie,  door het gehele dossier 1858 tot en met 1879  



6247 609-A 

14-07 -1814  

Regnard , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 

1814 (2) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Regneri Alle 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) 

6631 1125 

14-09-1814 

Regneri Alle Regnerus---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met 

verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in 

Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien 
o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe 

dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 

Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en 
zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  

Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins 
gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke 

familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera 

gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 
1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder 

genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga 

W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document 
komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  

Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 

jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 
jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te 

Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te 

Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die 
heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6623 42 

07-08-1813 

Regneris Oebele Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Regnerus  R. L. te  Marrum 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) 

6639 495 + 498 
23-05-1815 

Regnerus Alle---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens 
Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , 

Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis 

Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de 
Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. 

quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9) 

6623 42 
07-08-1813 

Regnerus Doetje Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

8280  517-11, 30 
19-05-1840 

Regnerus Joh. D. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den 
Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 

bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6047 379 

03-06-1819 

Regnerus R. L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Regnerus R. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Regnerus T. D. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

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

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

6833 27-A, 4 
06-02-1824 

Regnery P. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 

vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8309 1098-3 

05-11-1890 

Regnier Pierre---- 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) 

9725 Deel 2  

Blz.16 
00-00-1878 

Regoord Poppe naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het 

register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.18 
00-00-1878 

Regoord Poppe naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.13 

00-00-1877 

Regoord Poppe, 1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

6038 654 

05-09-1818 

Regtbank te Leeuwarden,  Onderwerp een Bestek en Conditien voor de aanbesteding van enige werken aan voorgenoemde 

Regtbank, een beschrijving van het werk enz. enz. jaar 1818 (29) 



9187 1114 

07-08-1918 

Regters Joannes Melchior, 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) 

6643  753, blz. 2 

kolommen 
11-09-1815 

Regts Freerk Geerts 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 70 

20-01-1840 

Regts Hendrik F. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen 

aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en 

Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8224 1241/6 

06-12-1839 

Regts Hendrik Freerks met vrouw en vier kinderen hebbende hebben hun verlangen te kennen gegeven dat zij naar de Kolonien te 

willen vertrekken  en dat zij tot onderhoud van Oude Haske behoren enz. jaar 1839 (3) 

6857 23-A 

20-10-1824 

Rehbuek Lammert Schip de Drie Gebroeders (, jaar 1824 1) 

3698 B-15, 28-41 

15-02-1832 

Reiber Theodora, 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) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 5 

Reichaadz J. H. 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) 

6413 12 
17-01-1817 

Reichaard J. H.---- Nagtegaal Jan Barends het betreft zijn request door hem ondertekend aan  Z. M. de Koning met als onderwerp 
Burger en inwoner te Kollum op het eiland Ameland verzoekt om  wegens zijn gezondhed (medische verklaring  ondertekend 

door Reichert J. H. (ondertekend als Reichaard) Med. Doc. is aanwezig) van de Post bij de Schutterij ontslagen te worden enz. 

tevens ondertekenen Spoelstra B. en  Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District jaar 1817 (3) 

8372 652/23 Reichard  J. H.---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der 

beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij 

begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen 
en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten 

leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan 

verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  
enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op 

Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op 

Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief 
met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de 

onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles 

gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, 
verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10) 

6871 21-03-1825 

15-A 

Reichard J. H. 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 

6097 806 

26-08-1823    

Reichard J. H. van beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de 

aarde te begraven enz. jaar 1823 (1) 

6708 365 I 
00-00-1821 

Reichard J. H., De gecommiteerde leden hebben bij een controle de winkel van de Heelmeester J. H. Reichard te Ameland in een 
bijna onbeschrijvelijke slegte en slordige toestand gevonden hebben dat veel medicijnen (met name genoemd) bedorven waren. 

jaar 1821 (9) 

6708 365 I 

00-00-1821 

Reichard J. H., De gecommiteerde leden hebben bij een controle de winkel van de Heelmeester J. H. Reichard te Ameland in een 

bijna onbeschrijvelijke slegte en slordige toestand gevonden hebben dat veel medicijnen (met name genoemd) bedorven waren. 
jaar 1821 (9) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Reichard Johan Herman   huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in 

een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland 
enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6865 2-A 

22-01-1825 

Reichard Johan Herman Chirurgein op Lemerland voor tractement van het jaar 1823 en 1824  en wel fl. 300 en fl. 225, jaar 1825 

(3) 

6628 766 + 782 
13-06-1814 

Reichard Johan Herman---- Eekma J. fungerend Officier bij de Regtbank ter eerste instantie te Leeuwarden dat een request van de 
inwoners van Ameland dat Reichard Johan Herman Praktisijn in de Geneeskunde  op Ameland moge worden vrijgesteld van de 

Correctionele Gevangenis waartoe hij bij vonnis enz. jaar 1814 (2) 

6869 03-03-1825 

5-A   

Reichardt J. H. hij komt voor op de staat van opgave schulden van de Provincie, waarin hij als belanghebbende wordt genoemd 

met een bedrag van f. 300.= enz. jaar 1825 (4) 

6841 13-A 

03-05-1824 

Reichardt J. H. op Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een brief aan de Strandvonder 

betreffende bij hem opgeslagen vlas enz. . getuigen zijn Snoek Ditter Commies,  en  Duif Jacob Veerschipper beide te Ameland 

wonende jaar 1824 (5) 

6841 13-A 
03-05-1824 

Reichardt J. H. op Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een brief aan de Strandvonder 
betreffende bij hem opgeslagen vlas enz. . getuigen zijn Snoek Ditter Commies,  en  Duif Jacob Veerschipper beide te Ameland 

wonende jaar 1824 (5) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 4 

Reichardz J. H. 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) 

6865 19-A 
20-01-1825 

Reichardz J. H. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op 
de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

6864 17-A 

07-01-1825 

Reichent Johan Hermans  Chirurgijn , hij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. 

enz. met bedragen. Jaar 1825(1) 

6413 12 
17-01-1817 

Reichert  J. H.---- Nagtegaal Jan Barends het betreft zijn request door hem ondertekend aan  Z. M. de Koning met als onderwerp 
Burger en inwoner te Kollum op het eiland Ameland verzoekt om  wegens zijn gezondhed (medische verklaring  ondertekend 

door Reichert J. H. (ondertekend als Reichaard) Med. Doc. is aanwezig) van de Post bij de Schutterij ontslagen te worden enz. 

tevens ondertekenen Spoelstra B. en  Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District jaar 1817 (3) 



6864 9-A 

10-01-1825 

Reichhaart J. M?. Chirurgein en Heelmeester op Ameland,  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt  

om zijn tractement over het jaar 1823 jaar 1825 (3) 

6865 18-A 

20-01-1825 

Reichhardt J. H. Hij komt voor in een document opgave van schulden welke door de heren van de staten enz. enz. op de 

Provinciale begroting door de algemene rekenkamer , voor het jaar 1823 enz. enz. jaar 1825 (3) 

6262 951 
22-09-1815 

Reichhart ….?---- Pieters Bregtje  Gebleken dat er in het jaar 1812 op het eiland Ameland  de gezamenlijk vroedvrouwen 3 in 
getal waren en een quitantie met een tractement van f 270,  Pieters Bregtje  de weduwnaar van . inleven vroedvrouw  in het dorp 

Ballum krijgt f. 50 de vroedvrouwen van Nes en  Hollum worden niet met name genoemd wel genoemd de chirurgijn Reichhart 

…. ? die reeds sinds 1806 hier gepractieerd heeft enz.  jaar 1815 (3) 

6632  

 

  

1316 lijst 1_R. 

22-10-1814 

Reichling  H. 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) 

8225  1253-13, 41 
10-12-1839 

Reichling Johan Marten te Workum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, 

Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten 
van Friesland (86)  

6673 118 + 71 

Jaar 1818 

Reichman J. Doctor te Winterswijk Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  jaar 1818 (3)   

8280  517-11, 31 
19-05-1840 

Reid Lieuwe Jans wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van 
Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

6068 239 

27-03-1821 

Reidder of Rudder Jan Thomas , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort 

land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Reidendeim Th. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6070 424-24        

25-05-1821 

Reidendein T. 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) 

6075 741 

01-10-1821 

Reidendein Tjerk Lykeles door zijn overlijden is er een vacature vrij gekomen als onderwijzer te Ferwerd jaar 1821 (1) 

6034 398 
30-05-1818 

Reidendein Tjerk te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6302 265-265a-b 
17-12-1822 

Reidenders Tjerk Lijkeles--- Steensma Jan Martens, Schoolonderwijzer te Ferwer. Onderwerp: dat de Kerkeraad  der Hervormden 
te Jislum  te kennen heeft gegeven dat zij niet langer het kerkelijk voorzingen door  Steensma Jan Martens kunnen vergenoegen 

enz. enz. verder geven met eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de gedeputeerde staten van Vriesland Buma 

Klaas Sierks, Mellema Jurjen Sijbes, Landbouwers beide te Jislum wonende,  in kwaliteit als Kerkvoogden  dat hunne dorpsschool 
sedert de maand September 1821  door het overlijden van Reidenders Tjerk Lijkeles vacant is  dat de school provisioneel wordt 

waar genomen door  Steensma Jan Martens  en de Kerkdienst door Boersma G. F. Schoolonderwijzer tot het naburige dorp 

Genum enz. enz.  jaar 1823 (6) 

5997 307 
31-03-1815 

Reidenga TijntjeT. 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  152 

5997 307 
31-03-1815 

Reidenga Trijntje Tyes 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    152 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Reiders Regnerius 674  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) 

6631 1123 
17-09-1814 

Reiding ….? zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst 
met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

8379 815-20 blz 30 

19-08-1841 

Reiding A. J. te Schiermonnikoog, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook 

komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

8218 1099/3           
26-10-1839 

Reiding A. S., 13 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen 
Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, 

met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6) 

7977 144-11 

09-02-1837 

Reiding Aan Sijtzes Mr. Ontvanger der Diecte Belastingen enz. een document Staat van dienst en Personeele beschrijving van 

voornoemde * 11-07-1808 te Dragten, Ongehuwd, Tractement, Toelage enz. jaar 1837 (6) 

3698 B-34 

13-02-1832 

Reiding Baukje, 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) 

8220   1137/9, 1 

06-11-1839 

Reiding Durk J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, 

jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

3698 B-34 
13-02-1832 

Reiding Eise Janse†, 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) 



8280 526-1, 33,1 

22-05-1840 

Reiding F. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

6257 410-7 

28-04-1815 

Reiding Gerben, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 
achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6047 379 

03-06-1819 

Reiding J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Reiding 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) 

8210  958/2 211 
Bladz. 5>> 

17-09-1839 

Reiding J. D. te Morra 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) 

6070 424-23        
25-05-1821 

Reiding 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) 

8210  958/2 211 

Bladz.5>> 
17-09-1839 

Reiding J. J. te Morra 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Reiding J. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6404  68 
08-02-1816 

Reiding J. P. adj, Schout van de Gemeente Metslawier  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende>>> 
Jong de Klaas Sijbes en Visser Ale Jans ondertekenen een brief aan de Schout van de Gemeente  Metslawier dat Menzes Akke 

weduwe van Joekes Auke  bij haar heeft inwonen haare zoon Aukes Joeke zijnde een jongeling van 18 jaren en die wel in staat is 

om enz. en wij in kwaliteit van Armbezorgers  zijne moeder een en andermaal hebben voorgesteld enz. jaar 1816 (3) 

6395 504-E 

13-05-1815 

Reiding J. P. Adjudant ondertekend namens de Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Metslawier  

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er gevonden worden 25 Kalieber geweeren enz. jaar 1815 (1) 

6394 226 

01-04-1815 

Reiding J. P. Adjunct Schout  van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat in zijn gemeente een 

groot aantal personen gevonden worden welke verlangen onder eene werkende Schutterij geplaats te worden enz. jaar 1815 (1) 

8210  958/2 211 

Bladz.8 

17-09-1839 

Reiding J. P. de weduwe te Metslawier 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) 

6070 424-23        
25-05-1821 

Reiding J. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 
30-05-1818 

Reiding J. R. te Drachten 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) 

8197  687-1 
06-07-1839 

Reiding J. S. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. 
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de 

algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar 

de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

Reiding J. te Anjum 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) 

8375 708-5_26b 
20-07-1841 

Reiding J. te Morra 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) 

8220   1137/9, 1 
06-11-1839 

Reiding Jakob J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, 

jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6424 609 

10-12-1817 

Reiding Jan 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

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

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

9414 189             
06-05-1911  

Reiding Jan Jans te Akkrum Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn  een brief van de Burgemeester van 
Utingeradeel aan de Commissaris der Koningin enz. met het verzoek voornoemde Veldwachter de Keurloonen en Slachtregten 

enz. enz. in verband met de heerschende Mond en Klauwzeer is de Rijkskeurmeester  Dr. Winkel ….?   Directeur van het 

Slachthuis tijdelijk afwezig om die gelden te innen jaar enz. 1911 (4) 

9414 180 - 183             

17-06-1920  

Reiding Jan Jans te Akkrum Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn Onderwerp: het afschaffen van de 

nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. ,  in een door hem geschreven en ondertekende 

brief verzoekt hij aan de  Heer Commissaris van Friesland ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als plaatselijke Deurwaarder 
enz. jaar 1920 (4) 

9182 285/37 

07-02-1916 

Reiding Jan Jans Veldwachter Akkrum Met Signalement, jaar 1916 

6082 453 
03-05-1822 

Reiding Jan 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) 



6246 492 

28-05-1814 

Reiding Jan P. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en 

schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 

1814 (8) 

6244 331 
21-04-1814 

Reiding Jan P. wegens bouwmaterialen enz. aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier 
afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 

1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6087 928 

08-10-1822 

Reiding Jan Pieters  ---- Wiebalda Jan Dirks in leven zetter te Metslawier, wegens zijn overlijden  staan op de nominatie voor de 

vacature: Kooistra Rienk Landbouwer te Niawier en Reiding Jan Pieters  Landbouwer te  Metslawier enz. jaar 1822 (1) 

6872 05-04-1825 

6-A 

Reiding Jan Pieters---- Banga Aafje Jans weduwe van Lieuwes P. onder Aalsum tegen Witteveen Jouwert te Dockum.onderwerp 

vernietiging van een koopcontract aangegaan op 28-02-1817 van een huis no. 58 schuur enz. dat het vonnis behelsende enz. tevens 

ook Bergsma Johannes Casparus in de tijd te Metslawier woonachtig heeft aan de heer Witteveen Jouwert in leven echtgenoot van 
Stapert Tetje en aan Reiding Jan Pieters verkogt zekere landerijen enz. de heren Witteveen Jouwert en Reiding Jan Pieters hebben 

deze landerijen weer doorverkocht aan Banga Aafje Jans enz. enz. enz. jaar 1825 een dossier (10) 

6624 228 
24-01-1814 

Reiding Jan Pieters---- Bergsma H. Schout van Metslawier schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van 
Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Metslawier wil voordragen Reiding Jan Pieters lid van de Raad der gemeente en te 

Metslawier woonachtig tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Donga Jan Janzen tot 

heden als secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6252 1257 
20-12-1814 

Reiding Jan Pieters Koopman van beroep, wegens de aankoop van 4 paarden, Staat vermeld op een document Rekening ten laste 
van de maires van de 17e Ring te Vriesland  wegens het kopen van Kustkanonnen  ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz. 

jaar 1814 (5) 

6252 1185  
07-12-1814 

Reiding Jan Pieters Slagter Jacob  Jans en  Haagsma Uilke Klazes, Timmerman wonende beide te Anjum een request van 
eerstgenoemde voor hen zelve en als gelastigde  van Reiding Jan Pieters Timmerman te Metslawier, Romkes Wopke Timmerman 

te Ee, Kiestra Frans te Dockum en meerdere anderen dat zij allen Crediteuren zijn  van het voormalige District Oostdongeradeel 

enz. de schulden zijn ongeveer 15.000 gulden in den jaren 1810 en 1811 opgelegd  enz.enz. jaar 1814 (4) 

6402 
 

922-1+4 
09-12-1815 

Reiding Jan Pieters staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS 
van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 
 

859-1+6 
10-10-1815 

Reiding Jan Pieters 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) 

6264 1189 
06-12-1815 

Reiding Jan Pieters te Metslawier---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum  voor zig en als 
gelastigde van Sytzama Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum,  Kienstra 

R. te Dockum  en Reiding Jan Pieters te Metslawier dat zij zijn crediteren  van het voormaig district Oosdongeradeel  wegens 

leveranties en fournitares, vivres en materialen enz.  zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld willen hebben enz. enz. 
jaar 1815 (2) 

3698 B-34 

13-02-1832 

Reiding Meine, 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) 

6401 

 

859-1+6 

10-10-1815 

Reiding Pieter Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de 

Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Reiding S. F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6631  1103 

13-09-1814 

Reiding S. F. (Sytze |Fokkes)  wonende te Dragten ondertekend een handgeschreven brief aan de Commissarissen van het 

Arrondissent Heerenveen dat hij in de jare 1789 wettig aangesteld is als Secretaris en Boelgoed Ontvanger van de Grietenij 

Smalingerland maar door de Franschen enz., ook heeft hij als Maire in 1813 van Smallingerland gefungeerd en dat hij 
voorgedragen moet worden enz. jaar 1814 (5) 

6631  1076 

02-09-1814 

Reiding S. F. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Reiding Sietze F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6622 2149 
29-12-1813 

Reiding Sijtze Fokkes Oud Secretaris van Smallingerland in de Dragten schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren 
Commissarissen Generaal van Vriesland dat aangezien den zwakke toestand van mijn lichaam mij verhinderd in dit seizoen te 

reizen en mij voor Uwe Hoog Ed. Gestrengens op de openbare audientien te sisteren enz. enz.  jaar 1813 (3) 

6008 82 blz. 5        

03-02-1816 

Reiding Sijtze Fokkes staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 
voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6656 490 blz. 5 

15-10-1816 

Reiding Sytse Foekes 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) 

5998 312-B 

03-04-1815 

Reiding Sytze Fokkes hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Dragten mededeeld aan de Gouverneur en 

ondertekend dat eerstgenoemde samen met navolgende personen Iest Klaas Douwes, Reindersma Oene Reinders, Wieland Meine 
Fokes, Broek van der Pieter Meines de Zetters van Dragten zijn enz. jaar 1815 (1) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Reiding Sytze Fokkes 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Smallinger- 
            land 

Reiding 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) 



8257  61/17 

15-01-1840 

Reiding W. te Leeuwarden betreffende zijn request houdende onder andere een verzoek tot plaatsing enz. jaar 1840 (4) 

6388 134 tot en met 

146 
05-10-1814 

Reidinga Ate Pieters---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 

manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 
Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 

der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 

geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van 
Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries 

de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in 

deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit 
van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse 

correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing 

van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik 
T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder 

worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

6254 188-2 
23-02-1815 

Reidinga Johannes Wigles, 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) 

5993 958-C/3 

26-11-1814 

Reidinga Trijntje van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie 

in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Reidmaker S. 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) 

6300 268            26-

04-1822 

Reidsma ….?  Onderwijzer op de Kweekschool voor Onderwijzers te IJsbrechtum, de Schoolopziener Visser H. W. C. A. schrijft 

een brief naar de Gouveneur van Vriesland dat de onderwijzer voldoet en dat er een groot aantel onderwijzers welke uit Vriesland, 

Groningen, Drente, Overijssel,  Zuid Holland en elders enz. hij verzoekt dan ook om ondersteuning , ook een brief van de Minister 
dat op zijn verzoek een gunstig besluit is genomen enz.  jaar 1822 (5) 

6632  

 

1255 

03-10-1814 

Reidsma A. M. ---- Idserda Barthold Schoolonderwijzer der Jeugd te Nieuwland (te Nijland)  een verzoek van de Schout Ykema 

Y. J. (Yke Johannes) van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  om Idserda voor een tijd 
van 6 weken van zijn bediening te schorsen enz. ook een verweerschrift en een Vraag en antwoord lijst aanwezig ondertekend 

door Idserda Barthold en Schoolopziener Visser H. W. C. A. , Reidsma A. M.  jaar 1814 (7) 

6388 134 tot en met 

146 
05-10-1814 

Reidsma Ate Alles---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 

manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 
Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 

der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 

geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van 
Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries 

de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in 
deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit 

van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse 

correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing 
van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik 

T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder 

worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

3572 43-a 
30-04-1822 

Reidsma Atte Alles wonende te Woudsend, een rekeste verzoekend om te mogen worden aangesteld als geoctroijeerd 
Beurtschipper van  Woudsend naar  Lemmer enz. jaar 1822 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Reidsma D. 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Reidsma Derk A. 488 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6047 379 

03-06-1819 

Reidsma Djurre (of Rerdsma)Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Reidsma Douwe H. , 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Reidsma F. Rientjes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Reidsma Gerrit Hendrik 226 Sexbierum 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) 

6079 137 
06-02-1822 

Reidsma H. M. te IJsbrechtum van beroep Schoolonderwijzer aldaar , hij ontvangt wegens zijn  bijzondere gedrag een gratificatie 
van fl. 250.= , enz., jaar 1822 (3) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Reidsma J. F. te Makkum 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Reidsma J. 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) 



8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Reidsma J. P. te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Reidsma J. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 

03-05-1822 

Reidsma J. 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) 

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Reidsma J. S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 40,1 

22-05-1840 

Reidsma J. S. 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) 

8375 708-5_40a 

20-07-1841 

Reidsma J. T. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de 

ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Reidsma J. T. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(4) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 40,1 
22-05-1840 

Reidsma J. T. 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) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Reidsma J. te Exmorra 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) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Reidsma J. te Exmorra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6243 191-8 

06-03-1814 

Reidsma Jan, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  

genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden 

der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6070 
 

405 
18-05-1821 

Reidsma Joh. Hessels Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den 
jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 

14.250,00, jaar 1821 (2) 

9134 1081-42 

02-04-1883 

Reidsma Klaas te IJsbrechtum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9126 1043-42 

1879/1880 

Reidsma Klaas, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

5675 25 

08-01-1914 

Reidsma Manus en Koopmans Wiebe , Motorondernemers te Workum , in een handgeschreven en door beide ondertekende brief 

verzoeken zij , dat zij in de gelegenheid zijnde voor de Beurtvaart Workum-Bolsward-Harlingen een motorboot aan te kopen enz. 
maar dat dit schip enz., maar dat een verzoek van Faber P. te Makkum met de boot “Groot Makkum”is afgewezen enz.  jaar 1914 

(8) 

5675 25 
08-01-1914 

Reidsma Manus Workum Schip de Groot Makkum (7) 

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Reidsma Murk Ynzes 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)  

6411 378 

15-11-1861 

Reidsma Pieter Sergeant staat vermeld op de lijst als voordragt ter vervulling van deze  vacature als bijlage bij>> Olivier W. 

(Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 
zaken dat de Heer Houwink C.  het Honorabel ontslag  als 1e Luitenant  en dat hij als voordragt ter vervulling van deze  vacature 

voordraagt eerstgenoemde enz. jaar 1816 (3) 

6840 36-A  

blz. 33 
22-04-1824 

Reidsma Ruurd R. 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Reidsma Sied Teijes 5 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Reidsma Sijds Feijes 139 Bergum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 



6082 453 

03-05-1822 

Reidsma Teunis 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) 

8257  64/8 
18-01-1840 

Reidsma Tietje Ruurds weduwe van Groot de S. K. te Akkrum het betreft haar request met het verzoek om eene gratificatie en dat 
bij onderzoek is gebleken dat zij met haar zes nog jonge kinderen in een bekrompen omstandigheden moet behelpen enz. jaar 

1840 (4) 

6840 36-A  

blz. 45 
22-04-1824 

Reidsman J. 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Reif Frits, 459 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden 
in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals 

leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Reifferth Jan Joseph, 328 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Reigenberg A. te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 

(132) 

6254 140-B-blz. 27 

17-01-1815 

Reiger Albert de weduwe uit Drie kamers aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,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. 

6082 453 
03-05-1822 

Reiger B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-23        

25-05-1821 

Reiger B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6034 398 

30-05-1818 

Reiger B. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6383 84      

23-04-1814 

Reiger B. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt 

of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6047 379 
03-06-1819 

Reiger Bernardus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Reiger Bernardus, 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) 

9126 1016 

21-06-1879    

Reiger de D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Reigerberg te Nijkerk (fr) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Reigersberg A. P. G. te Groningen staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Reigersberg L. A. C. te Nijkerk (Fr)  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Reigersberg te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 
(5) Gehele provincie (122) 

8294   799/4 

11-08-1840 

Reigling, Dieuwke   Handgeschreven brief   met  Handtekening van Dieuwke Richling (Reigling) en haar man Steffen Nauta 

Verwer beide te Workum,  jaar 1840 

8266  218/7 
03-03-1840 

Reijd Jan van Reijd te Bergen op Zoom,  jaar 1840 

5673 

 

82 

14-08-1905 

Reijd van der J. H. , een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Laurent“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van 
het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Reijding Jan 396 Buitenpost 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) 

5993 958-C/2 

26-11-1814 

Reijdinga Trijntje van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie 

in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 



9725 Deel I  

Blz. 1 

00-00-1860 

Reijenga Freerk,  7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1860 (2) 

9465 Deel 2, 123 
31-10-1866 

Reijenga Jetze Sijbrens te Heeg, Beurt en Veerdienst van Heeg naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

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

9465 Deel 2, 124 

21-05-1864 

Reijenga Jetze Sijbrens te Heeg, Beurt en Veerdienst van Heeg naar Woudsend, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (8). 

9465 Deel 2, 123 

31-10-1866 

Reijenga Lipke Sijbrens te Heeg, Beurt en Veerdienst van Heeg naar Sneek en naar Jouren en Balk en Workum, hij  wordt 

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

9465 Deel 2, 35 

15-03-1859 

Reijenga Lupke te Heeg, Beurt en Veerdienst van Balk naar Heeg,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8). 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Reijenga P. S. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9465 Deel 2, 119 

00-00-1866 

Reijenga Sipke te Warns, Beurt en Veerdienst van Heeg op Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 

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

8375 716-3_1M 
22-07-1841 

Reijer Doore 26-04-1834 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) 

3699 A-34 

19-02-1834 

Reijer Doore kind van Reijer Hiltje Annes, 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 (9) 

3699 A-34 
19-02-1834 

 

Reijer Hiltje Annes  , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatsch appij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (9) 

7977 158-13 
14-02-1837 

Reijger Fedde Jurjens, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van 
enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6) 

6034 395 

30-05-1818 

Reijger Ismael, Splitter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8096 626/20 
260 nr. 1 

28-06-1838 

Reijger Joh. Bruins Hollum Matroos op de Hoop+Verwachting, jaar 1838 

8386 949/27 
20-09-1841 

Reijinga P.  te Zwolle, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 
de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wijmbrit- 

      seradeel 

 

Reijinga S. te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 

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

(3) Gehele provincie (122) 

3580 23 

29-07-1845 

Reijinga Sipke Sijbrens Beurtschipper wonende te Heeg varende van Heeg  op Workum met het verzoek om  i.p.v. Vrijdag op 

enz. enz. jaar 1845 (4) 

5664 27, 7 

16-04-1914 

Reijnder M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

6040 837 

17-11-1818 

Reijnders Abraham, 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 te Haarlem de heer Schmidt J. 

H. jaar 1818 (3) 

8224 1241/11 
06-12-1839 

Reijnders Izaak wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met vermelding 
van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Reijnders J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in 

de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Reijnders J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in 
de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8224 1229-6 
02-12-1839 

Reijnders J. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens 
leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire 

Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

5664 27, 7 
16-04-1914 

Reijnders M. D Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 274-a 21  

28-02-1918 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en IIII ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 8 
20-04-1916 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 162, 22 

27-02-1917 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 



5664 8 

20-04-1916 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries , VI, VII, VIII, IX en X  ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,  jaar 1916 

5664 Bijlage 22 

27-04-1911 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, ,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 274-a 21  
28-02-1918 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X,  komt voor in een Dossier; 
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 7 

20-04-1916 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A.10 
25-04-1912 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  komt voor in een Dossier; Verkeer 
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 17 

17-04-1913 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 162, 22 
27-02-1917 

Reijnders M. D. Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X,  komt voor in een Dossier; 
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 Bijlage 22 

27-04-1911 

Reijnders M. D. Leeuwarden Schip de Stad Franeker III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.10 

25-04-1912 

Reijnders M. D. Leeuwarden Schip de Stad Franeker III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8386 949/22 

20-09-1841 

Reijnders te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Reijnders….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Reijnolds S. Kapitein van Batavia naar Hamburg met het schip de City of London 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) 

8379 802-1 

16-08-1841 

Reijs A. J. H.---- Wassenaar J. J.  Schoolopziener in het 7e district in Vriesland, Zijpp v.d. A. W. , Groenhof H. G., Reijs A. J. H. 

en Zeldenrust A. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Procesverbaal van het vergelijkend 
examen van Heeroma Anne,  Schaapman Evert en Schoondorp Ane (voor tekst zie bij de naam in de index) enz. jaar 1841 (8) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Reijt, van der Lambertus Geb. Veghel, laatst gewoond hebbende te Breugel. Sergeant 23-1-1837 Overleden te Weltevreden 

(Batavia , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) , (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Reijtsma Dirk Pieters 96  St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 

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

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

6858 14-A 

08-11-1824 

Reiling Hendrik,  Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd met  

Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Reim Sjoerd de weduwe 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) 

6075 
 

777 
13-10-1821 

Reimann ….? President van de Ptuisische Regering brengt een bezoek aan Nederland  en wil verscheidene gevangenissen 
bezoeken waartegen geen bezwaar bestaat.enz. jaar 1821 (1) 

6028 810 

13-11-1817 

Reimers Freedrik W. 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) 

6383 79       
23-04-1814 

Reimers Sjoerd 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) 

8043 227, 3026 

05-04-1837 

Reimts T. H. komende v n Hamburg Schipper op de Hoffnung, jaar 1837 

8016 905, 227 

00-09-1837 

Reimts T. H. komende van Hamburg Schipper op de Hoffnung, jaar 1837 

8054 227/7848 

09-09-1837 

Reimts T. Kapitein van het schip de Hoffnung  die gestrand is in november 1836 op/bij Ameland, jaar 1837 

8064 24/3, 227 

08-01-1838 

Reimts T. Kapitein van het schip de Hoffnung  die gestrand is in november 1836 op/bij Ameland 

8042 227, 2776 

29-03-1837 

Reimts T. komende van Hamburg Schipper op de Hoffnung, jaar 1837 

8045 433/11 

227/3934 

06-06-1837 

Reimts T. komende van Hamburg Schipper op de Hoffnung, jaar 1837 

8051 227/6443 
22-07-1837 

Reimts T. komende van Hamburg Schipper op de Hoffnung, jaar 1837 

8053 227/7517 

31-08-1837 

Reimts T. komende van Hamburg Schipper op de Hoffnung, jaar 1837 

7992 432/134 

01-05-1837 

Reimts Teye Kapitein van het schip de Hoffnung  die gestrand is in november 1836 op/bij Ameland, jaar 1837 

8214  1027/16 

bl. 1 nr. 167 
07-10-1839 

Rein van R. H. 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Rein Ybe Sybes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9187 1114 
07-08-1918 

Reinalda Grietje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6303 525 

00-11--1823 

Reinalda Ida Catharina ---- Idzardi Ida Catharina Geboren Reinalda huisvrouw van Lambartus Idzardi gewezen ontvanger te 

Leeuwarden en als zodanig beschuldigd  en gedetineerd wegens malversatie in zijner administratie schrijft een brief aan zijne 

Majesteit den Koning  zij geeft met de diepste onderdanigheid te kennen dat zij bij rekeste van 2 oktober  voorgaande jaars aan 
zijne Majesteit enz. enz. jaar 1823 (1) 

6405 144 

27-03-1816 

Reinalda Petrus Godefrides---- Beekkerk Haye Oud Lieutenant Colonel enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Reinalda Petrus Godefrides bevorderd is bij het beleg van Delfzijl tot 
Sergeant Majoor enz. jaar 1816 (1) 

6405 135 +143 

14-03-1816 

Reinalda Petrus Godefrides ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

dat hij dienende is als Sergeant bij het depot van het 39e Bataillon Infanterie en later als  Sergeant Majoor en Honorabel ontslagen 
en zig in 1816 voor de 2e maal in dienst begeven enz. . tevens een verklaring  ondertekend door de Commandant Beekerk Haije 

dat hij door zijn uitstekende gedrag bij het fortresse Delfzijl en blijken van Dapperheid enz. jaar 1816 (2) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Reinalda Riemer 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) 

6101 1293 

13-12-1823 

Reinalda Riemer Louws Bijschatter te Jorwerd en Huisman te Winsum, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde plaats  

van Schatters en Bijschatters bij de Belastingen  enz. jaar 1823 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Reinalda Riemer 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) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Reinalde R. L. 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) 

6036 493-C 
 13-07-1818 

Reinbach  Willem Maurits te Harlingen 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) 

6009 187 

19-03-1816 

Reinbach ….?---- Haagsma Sjoerd en Noyon Petrus  aangesteld als plaatsvervangende rechters te Sneek i.p.v. Hylekama ….? en 

Reinbach ….?  jaar 1816 (2) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 6 

26-09-1839 

Reinbach ….? te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6869 26-02-1825 
33-A 

Reinbach Joan Jacob hij is aangesteld als Consulair agent van Oostenrijk op de Eilanden & Reeden van Texel, Vlieland, 
Terschelling, Ameland, Den Helder het Nieuwe Diep en Harlingen jaar 1825 (2) 

6033 230 

03-04-1818 

Reinbach M. W. Mr. te  Harlingen gesubstitueerde van Zunderdorp C. op Texel is uitgekeerd het aandeel in een vat Olij enz. jaar 

1818 (2) 

6033 229 
02-04-1818 

Reinbach M. W. Mr. te  Harlingen reclamerende een vat Olij uit een verongelukt schip enz. jaar 1818 (1) 

8225  1253-13, 9 

10-12-1839 

Reinbach Petrus te Dockum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen 

in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, 
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en 

sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van 

Friesland (86)  

6301 414 
05-08-1822   

Reinbach W. M---- 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 21-12-

1821 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) 

6631  1114 
1e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Reinbach W. M. 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)  

5986 287-C, 1 

16-04-1814 

Reinbach W. M. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met 

derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5) 

6389 101 

21-11-1814 

Reinbach W. M. Kapitein  der 1e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm arr. 

Sneek enz. jaar 1814 (1) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Reinbach W. M. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_23b-v 

20-07-1841 

Reinbach W. M. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. 

(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Reinbach W. M. te Huizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de 

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

(3) Gehele provincie (122) 



8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Reinbach W. M. te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met7  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

5992 831 en 839 
24-10-1814 

Reinbach W. M.---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een 
greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd en  

Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en 

Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma 
Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 

1814 (16) 

6627 624 

24-04-1814 

Reinbach W. M.---- Visser H. W. C. A. Predikant en Schoolopziener te IJsbrechtum, Reinbach W. M. Regter ter Instructie over 

het Arr. Sneek en Haagsma ….? Advokaat bij de Regtbank te Sneek ondertekenen een brief aan de Prins van Oranje betreffende 
een vrijwillige inzaameling voor ondersteuning van onze zoo lang gefolterde landgenooten enz. jaar 1814 (6) 

6081 366 

11-04-1822 

Reinbach Willem Maurits , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

Kanton Harlingen, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6027 718-a 

14-10-1817 

Reinbach Willem Maurits 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) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Reinbach Willem Maurits----- 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) 

6049 548 

07-08-1819 

Reinbach Willem Maurits 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) 

6018 38-A, 6 

14-01-1817 

Reinbach Willem Maurits 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) 

8356 324-18,1 
03-04-1841 

Reinbach Willem Maurits hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 
Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale 

Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder 

hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5)  

6014 511 
13-08-1816 

Reinbach Willem Maurits----- Posthumus Rinse benoemd en bededigd  tot Vrederechter te Holwerd en benoemd en bededigd  
Heep Joseph tot Griffier aldaar en benoemd en bededigd  Smith Hendrik Jansze tot Griffier bij het Kantongerecht te Harlingen  en 

benoemd en beedigd  Reinbach Willem Maurits tot Vrederechter te Harlingen jaar 1816 (2) 

8197 687-17_1 
06-07-1839 

Reinbach Willem Maurits staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  
met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  20-01-1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  11-04-1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  12-07-1820 (4) 

6066 53-B 
12-07-1820 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  12-07-1820 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal  10-04-1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal 10-07-1821 (4) 

6075 771 

11-10-1821 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5) 

6045 238 
13-04-1819 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  13-04-1819 (4) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen,  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) 

6084 649 
09-07-1822 

Reinbach Willem Maurits te Harlingen, 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) 

6021 252, 1, 5-6 

11-12 
17-04-1817 

Reinbach Willem Maurits wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks 
om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier 

(18)   

6839 4-A blz. 3 

06-04-1824 

Reinbach Willem Maurits 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 

6033 263-c 

15-04-1818 

Reinbach Willem Maurits,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 

1818 (4) 

6102 43-B 
12-01-1824 

Reinbach Willem Maurits,  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) 

6030 53-c 
23-01-1818 

Reinbach Willem Maurits, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6063 703 

11-10-1820 

Reinbach Willem Maurits, 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) 

6039 771-c 
16-10-1818 

Reinbach Willem Maurits, 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) 

6024 437-b 

08-07-1817 

Reinbach Willem Maurits, Vrederegter te Harlingen , 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) 



6009 192 

22-03-1816 

Reinbach Willem Mauritz benoemd tot Vrederechter te Harlingen  i.p.v. Zijlstra D. C. die bedankt heeft jaar 1816  (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Reinbach Willem Mourits te Harlingen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6087 950 
15-10-1822 

Reinbach Willem Mourits wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 

om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 

verdiende. Jaar 1822 (5) 

6013 401-c 

09-07-1816  

Reinbach Willem Mourits,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6090 42 

14-01-1823 

Reinbach Willem Mourits, 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)   

6093 299 

11-04-1823 

Reinbach Willem Mourits, 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)   

6096 609 

07-07-1823 

Reinbach Willem Mourits, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie   en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 
14-10-1823 

Reinbach Willem Mourits, 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)   

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Reinbergen Christiaan, 122 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 

confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

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

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Reinbergen Henderikus, 511 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding 

in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier 

met 1521 namen (135) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Reinbergen Philip, 835 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) 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Reinder de knecht van  Jogchum Kornelis, 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) 

3576 61-a 

14-10-1828  

Reinderhoff Gerrit Wz. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer 

naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. 
inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  

bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige 

weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

3576 61-a 

14-10-1828  

Reinderhoff W.van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar 

Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. 

inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  
bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige 

weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

8280 517-11, 21 

lijst 1 
19-05-1840 

Reinders B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

8309 1106-14 
09-11-1840 

Reinders Elisabeth en Westhof Hinderikus staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals 
b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de 

Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

6840 36-A  

blz. 17 
22-04-1824 

Reinders F. Een arme vrouw wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 
info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

6254 140- B/17 
17-01-1815 

Reinders Frans de weduwe  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) 

6254 140-A blz.39 

17-01-1815 

Reinders Frans de weduwe , uit een huis bij het Park,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der 

Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) 
jaar 1815. 

5667 10 blad 8  

00-00-1880 

Reinders gebr.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de 

op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige 
handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6384 19 

26-05-1814 

Reinders Geert, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als 

Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en 
Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 

incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --

Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

6644  833 
13-10-1815 

Reinders Geeske---- Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud van Brugt en Reinders Geeske enz. jaar 1815 (1) 



6383 75 

23-04-1814 

Reinders Gerrijt 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) 

6623 205 
31-10-1813 

Reinders Gerrit staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe 
Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat 

wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

9186 548 

04-05-1918 

Reinders Gerrit, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststel- 
      lingwerf 

Reinders H. J.  te Appelscha staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 
(3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 27,1 

22-05-1840 

Reinders H. J.  te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8285 615-2, 27,1 

19-06-1840 

Reinders H. J. te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Reinders H. J. te Appelscha, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 
soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Reinders H. J. te Appelscha, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Reinders H. J. te Haulerwijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 
1000 namen (132) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Reinders H. J. te Haulerwijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 
1000 namen (132) 

3581 19,  

20, 20-A 
10-06-1848 

Reinders H. S?., Veenbaas hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het 

Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens 
een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, 

Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper 

van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun 

famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Reinders H. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 

de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Reinders Heindrik, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins 

als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde 
en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 

1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste 

Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

9180 42 

07-01-1915 

Reinders Hilbrand,  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) 

6100 1107                           

08-11-1823    

Reinders Isaac,  Hij wordt voorgedragen voor de functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden enz. jaar 1823 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Reinders Isaak, 83 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) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Reinders J.  te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_13 

20-07-1841 

Reinders J. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 

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

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Reinders J. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Reinders J. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 13 
22-05-1840 

Reinders J. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 



andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Reinders J. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Reinders J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Reinders J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 
een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Reinders J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de 

Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Reinders J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman 

van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Reinders J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

Reinders J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 

en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franeker 

Reinders J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 12,1 
19-06-1840 

Reinders J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand 

Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. 

jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 41-2 

19-06-1840 

Reinders J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand 

Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden 

8280 526-1, 35 
22-05-1840 

Reinders J. te Leeuwarden 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 Stad 

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

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 5-1 

19-06-1840 

Reinders J. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen 

wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Reinders J. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 

Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en 

gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 6-3 19-
06-1840 

Reinders J. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 
Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en 

gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

6257 410-11 
28-04-1815 

Reinders 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) 

6423 541G 
25-10-1817 

Reinders Janke---- Boer de Teunes Wijbrands * 05-06-1795 z.v. Boer de Wiebrand Douwes en Reinders Janke 11  is zijn 
volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van 

het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een 

Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend 
enz. jaar 1817 (4) 

6636 172 

21-02-1815 

Reinders Jantje---- 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) 

6623 85 

06-01-1814 

Reinders Jantje overleden, heeft bij hare testament voor den Notaris Schultsz de Doopsgezinde Gemeente op Ameland hare 

goederen vermaakt en zij ontvangen bij deze autorisatie enz. jaar 1814 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststel- 
      lingwerf 

Reinders K J. te Haulerwijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 
(3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 27,1 

19-06-1840 

Reinders K. J. te Haulerwijk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

6296 265 

15-03-1820 

Reinders Pieter---- 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) 

8375 716-3_3 

22-07-184 1 

Reinders Pieter Harderwijk is de plaats van waar opgezonden en Harlingen is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een 

door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat 

van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans 
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

6299 

 

416-16 

10-05-1821 

Reinders Pieter 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) 

8375 708-5_27a 
20-07-1841 

Reinders R. J. te Haulerwijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert 
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Reinders R. J. te Haulerwijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 
1000 namen (132) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Reinders Reinder Jakes 426 is zijn volgnummer en Leek 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) 

6005 938 blz. 5 
30-11-1815 

Reinders Roelof 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Reinders Roelof, 2 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) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Reinders Roelof, 3 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Reinders Roelof, 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) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Reinders S. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )    

6029 896 
17-12-1817 

Reinders Sikke Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden  arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2) 

6005 933 

27-11-1815 

Reinders Sikke te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland 

met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11) 

6006 954-6 
06-12-1815 

Reinders Sikke te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de 
maand November van het jaar 1815 (1) 

6018 34  

14-01-1817 

Reinders Sikke te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in 

voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3) 

6042  6 
08-01-1819 

Reinders Sikke---- Trekloff  Dirk Folkerts hij is aangesteld als Gerechtsdienaar i.p.v.   Reinders Sikke Gerechtsdienaar is op 26 
November overleden  jaar 1819 (1) 

6039 754 

10-10-1818 

Reinders Sikke zijn request om met behoud van Pensioen als gerechtsdienaar te Leeuwarden worden ontslagen jwwr !818 (1) 

6628 779 
15-06-1814 

Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma Auke alle Dienaars bij de 
Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne wederom gebruik zouden willen 

maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans  gebruiktb wordende als enz. jaar 1814 (2) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Reinders Stientien 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) 

6640   544,20 

15-06-1815 

Reinders Sytske te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van 

Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6245 399-14 

10-05-1814 

Reinders Taeke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Reinders te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6628 811 

08-05-1814 

Reinders Tjalke 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) 



6853 42-A 

10-09-1824 

Reinders Tjerk een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 

20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6640   544, 1 

15-06-1815 

Reinders Tjidze te Elahuizen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen 

van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 
(4) 

6038 716 

24-09-1818 

Reinders Willem Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 

18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, 

dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der 
Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

5998 312-B 

03-04-1815 

Reindersma Oene Reinders---- Reiding Sytze Fokkes hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Dragten 

mededeeld aan de Gouverneur en ondertekend dat eerstgenoemde samen met navolgende personen Iest Klaas Douwes, 
Reindersma Oene Reinders, Wieland Meine Fokes, Broek van der Pieter Meines de Zetters van Dragten zijn enz. jaar 1815 (1) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Reindersma S. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Reindersma S. W. te Ureterp wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om 
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Reindersma Sake Willems te Ureterp wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; 

de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een 
premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Reindersma W. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 
Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Reindersma W. R. te Ureterp wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om 
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

6285 1247-68 

18-12-1817 

Reindersma Willem, 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Reinderts Roelof 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) 

6038 725 

29-09-1818 

Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Borenbergum heeft bezwaar en  verzoekende dat de belastbare opkomst is gebragt op 

drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en groote van zijn Hooilanden  in 
vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente begeven met Vries de Pieter 

Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den klager verder wordt er twee zetters 

genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sijtsema E. ( Erryt) enz. alle genoemden 
ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8) 

8289 704/13 271 

15-07-1840 

Reindorf,   Handgeschreven brief met handtekening van  David de Metz, Hartog Reindorf, Jacob Rozenberg, Samuel Boers alle 

Kooplieden van Leeuwarden en Meyer van Hasselt Koopman te Groningen Onderwerp: Klacht over de Grietman en drie 
Herbergen (Oostermeer, Suameer en Bergum) wegens weigering voor nachtverblijf vanwege hun Joodse uiterlijk,  jaar 1840 

8108 863-12 

01-09-1838 

Reindorp Benedictus, Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 30-01-1818 Leeuwarden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire 
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag 

zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne 

Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 
1838  (4) 

3572 

 

28-a 

15-10-1822 

Reinds Yme Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen  en verzoekt om dat veer te mogen 

Continneeren en wel met uitsluiting van enz.  jaar 1822 (12) 

6081 403 
22-04-1822 

Reinema L. C.---- Doopsgezinden:  de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W. Kerkvoogd , hun kerkgebouw 
te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun gebouw maar deze hebben 800 

menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens een verklaring van Burgemeester en de 

Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester,  de raadsleden zijn: Dijk van Z? G. ,  Ringnalda Hotse,  
Stellingwerf  Broer S. , Buitenhoff Jan Y.?  met hun handtekeningen en ook een lakzegel van de stad IJlst enz. enz.  jaar 1822 (5) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Reineres A. 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) 

8376 728/21 

26-07-1841 

Reiners J.  afkomstig uit het Oldenburgsche Onderwerp; Onderstaand Armvoogden Nieuwe Schoot aan vreemde arbeiders enz. 

enz. jaar 1841 (5) 

6867 09-02-1825 8-
A 

Reines van Pieter Jettes---- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel 
dregt enz. enz  en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….?  Is ontdekt 

dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan Reines van Pieter 
Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3) 

6045 240 

13-04-1819 

Reinhard Gerrit ,   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) 

6055 102 
12-02-1820 

Reinhard Johannes  omdat hij is overleden wordt hij geschrapt uit het boek van Burgelijke pensioenen waar hij een “ uitkereing” 
genoot van fl.  enz. enz. jaar 1820 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Reinhart David, 783 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) 



8280 514-6 

19-05-1840 

Reinhart J. ----Brens M., Jong de B. B., Reinhart J. allen Miliciens die onder geleide van een Sergeant Groningen naar 

Leeuwarden zijn vertrokken teneide de 21e dezer voor de Militie raad enz. jaar 1840 (3) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Reinhart Joh. 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) 

6253 92 

23-01-1815 

Reinhart Johan  wegens het leren Tromslaan , Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene 

uitgaven in de Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5) 

9183 1454 

07-10-1916 

Reinhart Johannes, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Reinhart Karel, 897 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) 

6298 
 

66 
10-01-1821 

Reinhert  ….? Kapitein van het schip vrouw Christina van Gent   vertrokken  vertrokken 20e september en te Amsterdam 
aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?  Amsterdam  

enz. enz. jaar 1821 (1)  

6298 
 

164-164a 
182, 197 

10-02-1821 

 

Reinhert ….?----  Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz. ook genoemd Loon 
van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter  bij de Stedelijke Commissie voor de Tentoonstelling enz. 

enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht van het schip de Vrouw  

Christina  met Kapitein Reinhert ….?   vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 
Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?   Loon van T. N.  een document met een kleine bijlage 

waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum  Gent 1820 .jaar 1821  (7) 

6632  

 
  

1239 

29-09-1814 
 

Reinia G.---- Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van 

Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en 
Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar 

Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de 

Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de 
plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document 

waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. 

J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman 
F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van 

de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32) 

6623 122 
06-01-1814 

Reiniers Hidde---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis dezer Stad 
den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, Reiniers 

Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid van de 

mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedses)en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde geinstatalleerd enz. de 
drie Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Reiniersen Jan, 532 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

19 
16-01-1822 

Reinkingh G. te Saaxum, 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) 

6631  1114 

8e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Reinouts B. de weduwe 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) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Reinouts Frans W. 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) 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Reinouts 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) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Reinouts Sijbren 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)  

9187 1909-7 
31-12-1918 

Reinouts van Haga P. voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Sneek jaar 1918 (1) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Reinouts W. de weduwe 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) 

6100  1215-45 

29-11-1823 

Reinouts W. F. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is 

gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Reinouts W. T. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in 

de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 



8356 320-14, 6 

02-04-1841 

Reinouts Wieger Jans wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (8) 

6275 961 

02-11-1816  

Reinouts Willem Anne gewezen lid van de Vroedschap der Stad Franeker en hier woonachtig het betreft zijn request dat de door 

hem gestorte penningen in de stedelijke kas enz. verder wordt er vermeld dat hij  slagtoffer is geworden van de revolutie in het jaar 
1795 enz. jaar 1816 (4) 

6276 1045 

20-11-1816  

Reinouts Willem Anne gewezen lid van de Vroedschap der Stad Franeker en hier woonachtig het betreft zijn request dat hij 

restitutie wil van de gestorte penningen vor een lijfrente enz. jaar 1816 (3) 

6274 873 
11-10-1816  

Reinouts Willem Anne Koopman en Fabrikeur in Sajetten te Franeker gewezen lid van de vroedschap der stad Franeker, verzoekt 
Z.M. de door hem  gestorte stedelijk penningen van 300 guldens   bij de aanvaarding van voornoemd ambt te restuteren als 

lijfrente enz. enz. jaar 1816 (4) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Reinouts Willem de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

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

6389 101 
21-11-1814 

Reinouts Wybren Fechter Sergeant der 3e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm 
arr. Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6867 08-02-1825 

11-A 

Reinouts Wybren Fegter---- Huber Lamb. Joh’s, Notaris te Sneek, hij heeft de inventais van de boedel van wijlen Reinouts 

Wybren Fegter te Sneek beginnende 20 december 1824 eerst op den 3e januari 1825 niet binnen de termijn van tien dagen heeft 
laten registreren en dat hij enz. jaar 1825 (2) 

6866 27-01-1825 

19-A  

Reinouts Wybren Fegter---- Huber Lambertus Johannes Notaris te Sneek verzoekt vrijstelling van boete door hem verbeurd ten 

zake de invenaris der boedel van wijlen Reinouts Wybren Fegter te Sneek begonnen 20-12-1824 eerst op den 3 janari 1825 heeft 

enz.enz. jaar 1825 (2) 

6043 116 

16-02-1819 

Reins Arjen, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en 

Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland jaar 1819 (4) 

6633  1415 

31-10-1814 

Reins Ate---- 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  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) 

6840 36-A blz. 3 
22-04-1824 

Reins Durk, een arm man wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels 
of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 

1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

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

6628 811 

08-05-1814 

Reins Eling 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) 

6628 811 

08-05-1814 

Reins Enne 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) 

6631 1144 

23-09-1814 

Reins Gatse aan het Wiojlanderterp onder Leeuwarden wordt vermeld in een document van het Olde  Burger Weeshuis te 

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

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

6632 1256 
10-10-1814 

Reins Gerrit ---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384, geladen met 
Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand  op het strand van St.Jjacobi parochie was reddeloos 

geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is opgemaakt (hier 

vermeld)en dat eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A.  Jaar 1814 (4) 

6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Reins Hendrik, 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) 
  

6285 1247-75 

18-12-1817 

Reins Hendrik, 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) 

6258 627-4 

21-06-1815 

Reins Hessel wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & 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) 



6651  209 

01-05-1816 

Reins IJgram---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het 

achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., 

Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer 
Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend 

door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een 

verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document 
waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een 

verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, 

Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, 
Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, 

Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, 

Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  
jaar 1816 (28) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Reins J. te 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Reins Jan G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6636  188 
19-02-1815 

Reins Jan staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en 
Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 

1815 (4) 

6255 265-10 
13-03-1815 

Reins Riem , 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) 

6242 79 

04-02-1814 

Reins Rieme, 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) 

6633  1415 

31-10-1814 

Reins Sjoerd---- 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  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) 

6020 141 

04-03-1817 

Reins Tijmen in de Westhoek onder Sint Jacobi Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben  een aangespoeld eind paalbalk 

enz.  Jaar 1817 (6) 

6636  188 
19-02-1815 

Reins Walter staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en 
Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 

1815 (4) 

6258 627-14 
21-06-1815 

Reins Walter wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen 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) 

6692 274  
Doniawerst. 

28-09-1819 

Reins Wybe te Teroele, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. 

Jaar 1816 (6) 

6830 18-A blz. 8 

21-01-1824 

Reins Ygram te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6424 584 

02-12-1817 

Reinsma  (Riemsma?)  R. R. 15 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat 

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

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

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Reinsma  Eling Minzes 47 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) 

6840 36-A  

blz. 49              
22-04-1824 

Reinsma (Rensma?) R. Z. Bakker 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) 

6860 58-A 

30-11-1824 

Reinsma Akke Ottes----- Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes zijn eigenaar geworden uit de ouderlijk nalatenschap  van 

Greidland onder Wons alsmede Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes jaar 1824 (2) 

6862 12-A  

16-12-1824 

Reinsma Akke Ottes---- Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes , zij zijn uit hun ouderlijke nalatenschap eigenaar 

geworden van  24 pondematen greidland onder Wons en Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes ene 

Zathe met 49 pondematen enz, enz. jaar 1824 (4) 

8356 312-9 
31-03-1841 

Reinsma Antje Inkes ---- Haitsma Pier Piebes geboren te Engwirden 13-02-1822 zoon van Haitsma Piebe en Reinsma Antje Inkes  
en pupil van Bouma Wiebe als Voogd te Bolsward die zig bevind in de Colonien der Maatschappij der Weldadigheid een extract 

uit het Lotingsregister van Bolsward tevens een extract uit het lotingsregister van Zuidholland betreffende Robijn Everhardus 
Bastiaan  Jozephus geb. te Amsterdam zoon van Robijn Anna  die zig bevind in de Colonien der Maatschappij der Weldadigheid 

enz.jaar 1841 (9) 

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Reinsma Cornelis R. te Allingawier 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Reinsma de weduwe te Beetgumermolen 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) 

6862 12-A  
16-12-1824 

Reinsma Dirk Ottes,---- Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes , zij zijn uit hun ouderlijke nalatenschap eigenaar 
geworden van  24 pondematen greidland onder Wons en Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes ene 

Zathe met 49 pondematen enz, enz. jaar 1824 (4) 

6070 424-24        
25-05-1821 

Reinsma E. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Reinsma E. R. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6082 453 

03-05-1822 

Reinsma Eling 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) 

6633  1415 

31-10-1814 

Reinsma Gabe---- 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 volgend 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  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) 

6862 12-A  

16-12-1824 

Reinsma Grietje Ottes---- Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes , zij zijn uit hun ouderlijke nalatenschap eigenaar 

geworden van  24 pondematen greidland onder Wons en Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes ene 

Zathe met 49 pondematen enz, enz. jaar 1824 (4) 

6860 58-A 

30-11-1824 

Reinsma Grietje Ottes----- Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes zijn eigenaar geworden uit de ouderlijk nalatenschap  

van Greidland onder Wons alsmede Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes jaar 1824 (2) 

8375 716-3_1O 
22-07-1841 

Reinsma IJeb 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document 

zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de 

Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Reinsma IJeb Minses,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6395 457 

13-05-1815 

Reinsma Jacob R. 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) 

9189 1319 

08-11-1919 

Reinsma Jelle geb. 31-12-1865 Winsum woont Spannum,  wegwerker aangesteld als   Veldwachter jaar 1919 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

Reinsma Jetzes Sybren   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 



6862 12-A  

16-12-1824 

Reinsma Klaas Ottes---- Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes , zij zijn uit hun ouderlijke nalatenschap eigenaar 

geworden van  24 pondematen greidland onder Wons en Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes ene 

Zathe met 49 pondematen enz, enz. jaar 1824 (4) 

6046 328-31 
11-05-1819 

Reinsma Leffert Reins Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de 
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , 

Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Reinsma Lolke Minses,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

4894 2306 

27-06-1899 

Reinsma M. 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) 

9185 1612 

05-12 1917 

Reinsma Maaike, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9187 890 

04-07-1918 

Reinsma Marten ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Reinsma Minse Elings,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6830 18-A blz. 4 
21-01-1824 

Reinsma Minze E. te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6836 23 A 

11-03-1824 

Reinsma Minze Elings te Parrega  op 1 september is door hem de accijns betaald van 38 kannen en 8 maatjes bij de ontdekking 

dezer betaling verder genoemsd dat uit de Slijterij van Moors F. A. te Bolsward enz. jaar 1824 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Reinsma O. K. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Reinsma P. 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) 

8308 1070-8 
279-321 

28-10-1840 

Reinsma P. T. 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) 

8210 966/7 en 

881/14,5>> 

27-08-1839 

Reinsma P. T. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Reinsma P. T. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Reinsma P. T., Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6047 379 
03-06-1819 

Reinsma Pier Tjallings Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

5666 3 

13-02-1902 

Reinsma R. Bolsward Stoomboot Dienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666  3 
00-00-1902 

Reinsma R.---- Tuininga H. en Reinsma R. te Bolsward als ondernemer van een openbaar vervoermiddel zijnde de stoomboot 
“Burg. V.d. V een” betreft de vergunning voor te varen tussen Bolsward en Amsterdam enz. jaar 1902 (3) 

5664 A.2 Bijl. 6 

27-04-1911 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.3 Bijl. 7 

25-04-1912 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 3, 2 

20-04-1916 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 4 
17-04-1913 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27, 2 

16-04-1914 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 29, 2 
16-04-1903 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 37, 1 

01-04-1910 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 162, 7 
27-02-1917 

Reinsma Riemer te Bolsward met het Schip de Burgemeester van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

6633  1415 

31-10-1814 

Reinsma Sieberen Gabes---- 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  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) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Reinsma Sybren 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) 

6862 12-A  

16-12-1824 

Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes , zij zijn uit hun ouderlijke nalatenschap eigenaar geworden van  24 pondematen 

greidland onder Wons en Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes ene Zathe met 49 pondematen enz, 

enz. jaar 1824 (4) 

6860 58-A 
30-11-1824 

Reinsma Trijntje Ottes en Reinsma Akke Ottes zijn eigenaar geworden uit de ouderlijk nalatenschap  van Greidland onder Wons 
alsmede Reinsma Dirk Ottes, Reinsma Klaas Ottes en Reinsma Grietje Ottes jaar 1824 (2) 

8308 1087-11, 3 

03-11-1840 

Reinsma Volkert Rinses staat vermeld in een document  (met 7 kolommen info) Nominative Staat van eenen milicien, herkomstig 

uit Vriesland ten aanzien van welke Mutatien hebben plaats gehad gedurende september enz. jaar 1840 (5) 

3698 B-40 
18-02-1832 

Reinsma Wiebe Minses,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6661 137 blz. 6 
19-03-1817 

Reinsma Ygnerus? Reins 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) 

9725 Deel I   
Blz. 27 

00-00-1867 

Reinstra Jacob, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1867 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 29 

00-00-1867 

Reinstra Jacob, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1867 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 34 

00-00-1868 

Reinstra Jacob, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1868 (2) 

6408 292 

12-08-1816 

Reints wordt alleen met de familienaam vermeld in de Staat van Personen ingeschreven  in het Grootboek der Pensioenen van 

Frankrijk ondertekend door Bakker Jan M. Ontvanger Particulier van het Arrondissement Sneek en brief aan de Gouverneur van 
Vriesland enz jaar 1816 (2)  

6408 287 

02-08-1816 

Reints wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de Fransche 

Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen onder het 
Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3) 

6409 321 

04-09-1816 

Reints….? staat vermeld in---- Nauta R.  Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in het 

Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Reipma Pieter 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) 

6000 593 

22-06-1815 

Reirink 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) 

8376 744/15-8 

30-07-1841 

Reis Anne Douwes * 23-07-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de 

Plantius,  jaar 1841 (4) 

3579 53 

01-08-1844 

Reis Anne hij is  van beroep Schipper, jaar 1844 

3579 125t-m 128 

21-07-1844 

Reis Anne van beroep Trek Schipper er zijn klachten tegen hem ingediend en wanneer hij in gebreke blijft om zijn woonplaats van 

Dockum naar Harlingen over te brengen enz. enz. jaar 1844 (13) 

6424 609 

10-12-1817 

Reis Jorrit 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Reis Jorrit 489 Dokkum 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Reis Jorrit H., 124 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) 



5984 125+d-1v 

16-02-1814 

Reis van ….? De erven , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 

1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6645  896 

08-11-1815 

Reiser J. S. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. 
jaar 1815 (4) 

6409 331 + 332 

16-09-1816 

ReisJorrit----  Lang G. F. Policie Agent  te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen in deze stad  naar 10 uuren alles 

welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van Jan Symons enige enz.  en er werd op de 
deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds Klaas Schippesknegt verder genoemd Aukes 

Taeke  het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Reiskamp Reinse 402 is zijn volgnummer en Boer bij Loppersum 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Reisma Anne Boelens, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo 

anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van 
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 

tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes 

Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

9126 1043-5 
1879/1880 

Reisma Cornelis Simons architect te Minnertsga Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 
dienst jaar 1879 (3) 

9134 1081-5 

13-04-1883 

Reisma Cornelis Simons Architect te Minnetsga  ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting,  jaar 1883 (1) (3) 

9126 1043-25 
1879/1880 

Reisma Hielke Symons te Beetgum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 
(3) 

8376 

 

740/21 

29-07-1841 

Reisma Hylke Simons onderwerp de gelden voor plaatsvervanging Militie jaar 1841 (1) 

9134 1081-25 
14-04-1883 

Reisma Hylke Symens te Beetgum, Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6409 331 + 332 

16-09-1816 

Reisz Jorrijt---- Lang G. F. Policie Agent  te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen in deze stad  naar 10 uuren alles 
welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van Jan Symons enige enz.  en er werd op de 

deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds Klaas Schippesknegt verder genoemd Aukes 

Taeke  het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9) 

6410 340 
30-09-1816 

Reisz Jorrit---- Klaver A. F. (Alle Franzen) President Burgemeester van Dokkum   ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Reisz Jorrit dat van hem reeds eerder klachten zijn geweest (zie eerdere 

documenten van 16-09-1816) en Dirks Thijs en het raadzaam is dat zij uit deze stad verwijderd worden enz. jaar 1816 (1) 

6851 9 -A 
11-08-1824 

Reitdiep----- Groningen, Aanbesteding met bestek en conditieen waarnaar zal worden aanbesteed, van de Zeeweringen van de 
Provincie Groningen, ten Zuidoosten van Delfzijl. Het Reitdiep en te Zoltkamp (Zoutkamp) jaar 1824 (56) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Reitinga Pieter Ates, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  *12-04-1819 Woudsend,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen 

weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en 
Haar enz.  jaar 1840  (4) 

6242 90 

04-02-1814 

Reitjes ?aay 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Reitjes Pieter 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) 

6258 643-1, 2, 4 

28-06-1815 

Reitsma  G. G. Schout der Gemeente Hardegarijp wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van Hardegarijp naar 

aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk bedrag en waarvoor enz. 
jaar 1815 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Reitsma  Gjalt G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Reitsma  Isaac staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige 
in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, 

van waar opgezonden, Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6) 

6300 184 
04-04-1822 

Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter Jans, Geerlings 
Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du,  Grietman van 

Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van de crediteuren te 

verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5) 

9184 400 

02-04-1917 

Reitsma  Janke, 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) 

9184 400 

02-04-1917 

Reitsma  Lieuwe , 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) 

9184 868 

02-07-1917 

Reitsma  Sybren * 28 maart 1893 Bozum Veldwachter te Opsterland , jaar 1917(3) 

9184 400 

02-04-1917 

Reitsma  Tjeerd, 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Reitsma . S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

5984 125+G-1 
16-02-1814 

Reitsma ….? 2 schuiten turf, wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues 
depenses der regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Reitsma ….? te Oostermeer 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) 

8054 33/7754 

07-09-1837 

Reitsma A. B. Schipper, jaar 1837 

8210  958/2 211 

Bladz.2>> 
17-09-1839 

Reitsma A. 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) 

6392 84 

02-02-1815 

Reitsma A. G.  ---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten uit den 

Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens het 
gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de schoolmeester klaagt dat zijn 

slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en 

Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep 
Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm 

Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp 

Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5) 

8356 328-4 

03-04-1841 

Reitsma A. IJ. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de 

Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden 

waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

9188 481-a 
25-04-1919 

Reitsma A. Wirdum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4) 

9184 400 

02-04-1917 

Reitsma Aaltje, 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) 

6274 834 
25-09-1816 

Reitsma Abe Wopkes,  een request van hem wegens te betalen belasting maar dat hij in de gemeente Blija heeft gewoond tot May 
1816 en  daarna in Rinsumageest enz, ( bericht terug ingesloten en de aanslag ook), Ingevolge van Approbatie van de Gouveneur 

moet gij betalen enz. jaar 1816 (3) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Reitsma Abraham, 423 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) 

9182 24 
06-01-1916 

Reitsma Akke,  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) 

9180 42 

07-01-1915 

Reitsma Akke,  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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Reitsma Alle, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Reitsma Alte 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) 

6830 18-A blz. 42 

21-01-1824 

Reitsma Ane M. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

8015 896, 34 

11-08-1837 

Reitsma Anne Berends Buitenpost Schipper op de Vaarwel, jaar 1837 

6424 609 

10-12-1817 

Reitsma Anne Teunis 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Reitsma Anne Teunis 99 St. Jacobiparochie 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) 

9180 642 

07-04-1915 

Reitsma Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

8224 1236/6 
nummer 18 

00-12-1839 

Reitsma Ate Durks te Boornbergum 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) 

6254 188-5 
23-02-1815 

Reitsma Ate Durks, 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) 

6401 

 

859-1+2 

10-10-1815 

Reitsma Ate staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een 

Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de 
beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 

en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)  

8373 673/13 

09-07-1841 

Reitsma Ate Ypens  Landbouwer op het Hoogzand onder Oostermeer Onderwerp een Rolle Correctioneel inventaris der stukken 

(met de stukken)  Procesverbaal van de bekeurende commiesen wegens dat hij  in een Chaise reed bespannen met een paard  en 
dat dit in strijd is met wat hij heeft opgegeven aan de beastingen, een extract van een executie in naam der Konings, diverse 

correspondentie, komt ook in voor een brief dat  Wijngaarden Gerben Klaas een slecht persoon is  en een slaaf en wellusteling der 

sterke drank enz. enz. een request, enz. enz. enz.   dus een lijfig dossier van 73 stukken hem jaar 1841 (73) 



8383 894-5 

09-09-1841 

Reitsma Ate Ypeus 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 2_L. 

22-10-1814 

Reitsma Auke Jacobs 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) 

5666 6 
13-03-1884 

Reitsma B. Oostermeer Bestuurder Schip de Oostermeer - Opeinde, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 25 

22-11-1883 

Reitsma B. Oostermeer Ondernemer Stoomboot, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5) 

8382 869/1 
02-09-1841 

Reitsma B. R. Arbeider te Valom Onderwero; een procesverbaal tegen hem opgemaakt ter zake vervening (Turf)  zonder 
vergunning, met het vonnis enz. jaar 1841 (8) 

5662 1, 48= Min. 

28-04-1887 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip d  Oostermeer Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 

01-04-1885 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 36 

00-00-1885 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 49  en 36 

22-04-1886 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5663 29, 32=Min 

19-04-1888 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 31, 66=Min 

18-04-1889 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 44 en 36 

17-04-1890 

Reitsma B. te Oostermeer met het Schip de Oostermeer Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5666 25 

00-00-1883 

Reitsma B.----Atsma W. A., Wijbenga D. B. Sz., Veenland U. J., Boorsma S., Wijnaarden G., Reitsma B.  Bestuurders en 

Beurtschippers van de Stoombootdienst van Oostermeer op Leeuwarden en Groningen op Sneek maken bekend dat vanaf Vrijdag 
10 Augustus  een geregeld vervoer van Passagiers, Goederen en Vee zal plaatsvinden  een advertentie met daar ook de 

dienstregeling en tarieven de advetentie is ondertekend door eerstgemelden enz. jaar 1883 (5) 

5666 6 
00-00-1884 

Reitsma B.----Wybenga D. B. te  Oostermeer , Atsma W. A., Reitsma B., Boorsma S. P., Veenland U. J. allen bestuurdesr van de 
stoombootdienst met het schip de Oostermeer Opeinde in een door hen getekende brief vermelden zij dat er een wijziging in de  

stoombootdienst tussen Oostermeer Leeuwarden en Groningen Sneek. enz. z jaar 1884 (4) 

7977 158-7 

14-02-1837 

Reitsma Berend Abeles hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der 

ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Reitsma D. D. 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) 

5711 3 

28-08-1902 

Reitsma D. G. Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken 

betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers 

die tarieven te betalen jaar 1902  (32) 

8308 1070-8 
408-450 

28-10-1840 

Reitsma D. J. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

8210 966/7 en 

881/14, 5 

27-08-1839 

Reitsma D. J. te Schraard 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) 

8308 1070-8 

494-536 

28-10-1840 

Reitsma D. J. 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 4 
27-08-1839 

Reitsma D. J. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 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) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Reitsma D. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 

inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een 
stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij 

allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Reitsma D. S.(=Silt?, Siet?) 291 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) 

8225  1253-13, 11 

10-12-1839 

Reitsma Dirk Annes te Ferwerderadeel 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)  



6418 248-b 1e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Reitsma Dirk Pieter 96 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van 

den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon 

Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-C 1e bat  

5e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Reitsma Dirk Pieters * St. Anne Buurt 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) 

8211 988-3, 20 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Reitsma Do. Te Roordahuizum 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) 

8280 517-11, 15 

19-05-1840 

Reitsma Doukje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

6411 368 

05-11-1861 

Reitsma Douwe Corporaal hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal 

bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke 
Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag 

van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de 

plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4) 

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Reitsma Douwe Douwes te Exmorra wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Reitsma Douwe 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) 

8257  77/3 
22-01-1840 

Reitsma Douwe Vleeschhouwer van beroep te Schraard is bekeurd met een proces verbaal van 31-10-1839 ter zake van 
overtreding van enz. jaar 1840 (2) 

8370 602/8 

21-06-1841 

Reitsma Ebe Hendr. , Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun 

gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Reitsma Eeltje Gerbens, 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) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Reitsma Eeltje Gerbens, 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) 

6401 
 

859-1+6 
10-10-1815 

Reitsma Epeus 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) 

8280 517-11, 21 

lijst 1 

19-05-1840 

Reitsma F. 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) 

6048 448, 1-7, 

11, 18, 19, 31 
06-07-1819 

Reitsma Fetze Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente 

Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30) 

6082 453 

03-05-1822 

Reitsma Fetze 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Reitsma Fetze Rientses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Reitsma Fetze Rientzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma Fetze Rientzes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma Folkert, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6082 453 

03-05-1822 

Reitsma Folkert, 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) 

6254 188-4 

23-02-1815 

Reitsma Freerk Tjeerds, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

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

6013 430 en 466 
16-07-1816  

Reitsma G. G.   Een klacht van hem dat de wegen zo slecht zijn op drie plaatsen  onder Tietjerk en Hardegarijp dat zijn vader  
Reitsma Gjalt niet mat paard en wagen daar meer kan komen  wordt ook in genoemd Haanstra Hayke Jelmers huisvrouw onder 

Bergum die alles zover heeft afgegraven  enz. enz. jaar 1816 (6) 

6392 84 

02-02-1815 

Reitsma G. G.  ---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten uit den 

Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens het 
gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de schoolmeester klaagt dat zijn 

slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en 

Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep 



Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm 

Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp 

Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5) 

6624 193 
25-01-1814 

Reitsma G. G. ---- Duursma Geert Jans  van beroep Schoolmeester te Rijperkerk wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente 
Hardegarijp door de Schout Reitsma G. G.  van de gemeente Hardegarijp jaar 1814 (1) 

6624 193 

25-01-1814 

Reitsma G. G. ---- Postma Hijlke Atses Lid van de Raad der Gemeente Hardergarijp wordt voorgedragen tot het waarnemen van 

de functie van Schout der Gemeente Reitsma G. G.  bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6636 167 
21-02-1815 

Reitsma G. G.  Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 
verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G. C. Schoolmeester aldaar deze 

ingezetenen  en alle hoofden  der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order voor Douma S., Pousma S. H., 

Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van Binnema B. R.  die het huwelijk 
met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij  de toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk 

weigerde te voltrekken en de neef  Reitsma S. W.  intussen kerkvoogd geworden zijn  en verzoeken  Schaapman G. C. van zijne 

post te veroordelen  enz. jaar 1815 (7) 

6089 1199 blz. 8      

26-12-1822 

Reitsma G. G. (Gerrit G.) Assessor te Bergum, 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) 

6644  820 

10-10-1815 

Reitsma G. G. (Gerrit G.) Schout van de gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Poel van der C. (Cornelis) Ingenieur die meld dat het drijven van Koeijen zeer schadelijk voor de weg is enz. jaar 1815 
(1) 

6069 

 

342, 4, 12 

28-04-1821 

Reitsma G. G. hij ondertekende samen met de Grietman Sminia van W. L. (Willem Livius) Raden en Secretaris van 

Tietjerksteradeel nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der 
kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6391 17 en 48 

05-01-1815 

Reitsma G. G.---- Schaapman G. E.  Schoolonderwijzer te Hardegarijp een door hem ondertekende brief betreffende zijn klacht 

voor in de school te Hardegarijp het houden der Nachtwacht maar dat hij zulkst tot heden nog niet, tevens een antwoord in een 

ondertekende brief van de Schout der Gemeente Hardegarijp Reitsma G. G. dat de slaapkamer van de Schoolmeester en zijn 
huisgezin grenst aan de school en door het gedruisch van de mannen van de wagt hunne nachtrust verstoord wordt en de 

schoolonderwijzer zijne pligt als schoolmeester overdag niet behoorlijk enz. jaar 1815  (9) 

6261 899-6 , 7 
18-09-1815 

Reitsma G. G. Schout der Gemeente Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer 
Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar 

aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 

(8) 

6261 899-8 
18-09-1815 

Reitsma G. G. Schout der Gemeente Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer 
Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar 

aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 

(8) 

6632  

 

  

1231 

27-09-1814 

Reitsma G. G. Schout der Gemeente van Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de 

Personele Repartitie  over de Hervormde ingezetenen  heeft opgebracht een honder een en zevetig gulden en veertien stuivers ter 

vinding van het voorschot van den Dorpe Rijperkerk enz. aan den Predikant Mebius T. E. (Theodorus Ernestus) enz. jaar 1814 (1) 

6389 735 
20-08-1815 

Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Johannes Akke 
weduwe van Lunter H. B.  wonende te Rijperkerk op de Zwarte Kooi in deze Gemeente valt de Schout regelmatig lastig  om 

betaling van kostgeld wegens inkwartiering van een Dragonder enz. jaar 1815 (1) 

6394 328 
11-04-1815 

Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een ambtelijke brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 
1815 (1) 

6258 643-2 

28-06-1815 

Reitsma G. G. Schout van Hardegarijp het betreft een staat van gedane betalingen uit het fonds onvoorziene uitgaven over den 

dienst van 1814 enz. jaar 1815 (7) 

6626 567 
25-04-1814 

Reitsma G. G. Schout van Hardegarijp schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissarissen van het Departement 
Vriesland dat hij wil voorstellen dat bij de kerk nog Diakonie van de Hervormde Gemeente in den Dorpe Hardegarijp geen 

fondsen voor handen zijn enz. jaar 1814 (3) 

6626 568 
25-04-1814 

Reitsma G. G. Schout van Hardegarijp schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissarissen van het Departement 
Vriesland dat den Predikant Cramer F. H. (Franciscus Hellendoorn) te Suawoude en Tietjerk wegens het achterstallige Tractement 

tot den 1e december 1813 nog Competeerd Eene Zomma van zeven honderd guldens twaalf stuivers en 4 penningen enz. jaar 

1814 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Reitsma G. G. te Bergum 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) 

6383 82       
23-04-1814 

Reitsma G. G. te Hardegarijp 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Reitsma G. H. 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

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

6252 1186- 
1 t/m 4 

29-11-1814 

Reitsma G. P , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. 
enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van 

anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke 

aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te 
Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te 

Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. 

enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. enz.  in Nes is onder aanvoering van 
Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes  enz. Enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft 

Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te Kijpen en te dwingen  Enz. enz getekend door de Raad en de Schout der gemeente . 

Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes 
Doedema R. W. Wijnia K. M. jaar 1814  (6) dossier(11) 



6251 1090 

14-11-1814 

Reitsma G. P. ,  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) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Reitsma G. P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6252 1186 -1 

29-11-1814 

Reitsma G. P.---- Hartmans H. J. te Wierum bij hem zijn bepaalde glazen ingeslagen  waarvan Jans Freerk te Wierum de 

aanvoerder was die ook binnen de huizinge alle geweld heeft uitgeoefend, de jonge vrouw zig zwanger bevindende  en in een 
kamer zijn gevlugt heeft hij met moord en dood bedreigd , maar heeft de deur gelukkig niet open kunnen krijgen  en zij gelukkig 

dat gevaar is ontkomen., te Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes den Predikant gedwongen om de 
kanzel te treden en meer smaad aangedaan ook heeft Reitsma G. P.  zich niet ontzien den bode Doedema R. W.  te Knijpen en te 

dwingen enz. enz. dit alles wegens de aansporing van de menigte om een oproer te vormen en dit alles wegens een aanslag enz. 

enz. verder een lijst met ca. 300 namen van Ingezetenen van de Gemeente Nes als wegens den achtestand van den jare 1813 enz. 
enz. jaar 1814 (5) dossier (8) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Reitsma G. T. te Lemsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

3622 A-6  

blz. 2 
12-01-1858 

Reitsma G. W. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-10, 1 

blz. 2 
regist 9168      

22-02-1873 

Reitsma G. W.---- Kuipers Sijtske Durks vrouw van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige 

Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars 
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 

Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2 
blz. 2 

registe9170 

15-03-1873 

Reitsma G. W.---- Kuipers Sijtske Durks vrouw van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle 
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 2 

24-03-1868 

Reitsma G. W.---- Kuipers Sijtske Durks vrouw van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige 
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars 

of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 

Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

8210  958/2 211 

Bladz.2>> 

17-09-1839 

Reitsma G. W. te Oostermeer, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

6100 1192-8 

26-11-1823 

Reitsma Gernt G.  en Haisma Tjalling zij zijn benoemd als schatter te Bergum  enz. jaar 1823 (1) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Reitsma Gerrit Jannes 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) 

6402 
 

922-1+ 12 
09-12-1815 

Reitsma Gerrit Jannes 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) 

6383 83      

23-04-1814 

Reitsma Gerrit te Hardegarijp 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) 

6383 82       

23-04-1814 

Reitsma Gialt te Hardegarijp 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) 

6383 83      

23-04-1814 

Reitsma Gialt te Hardegarijp 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) 

6261 899-7 

18-09-1815 

Reitsma Gjalt  Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente 

Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van 

de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6070 424-23        

25-05-1821 

Reitsma Gjalt G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma Gjalt 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) 

3622 A-3 
blz. 2 

05-01-1848 

Reitsma Gjalt nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 2 

Reitsma Gjalt nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 



31-12-1852 gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6013 430 en 466 

16-07-1816  

Reitsma Gjalt---- Reitsma G. G.   Een klacht van hem dat de wegen zo slecht zijn op drie plaatsen  onder Tietjerk en Hardegarijp 

dat zijn vader  Reitsma Gjalt niet mat paard en wagen daar meer kan komen  wordt ook in genoemd Haanstra Hayke Jelmers 
huisvrouw onder Bergum die alles zover heeft afgegraven  enz. enz. jaar 1816 (6) 

6258 643-3 

28-06-1815 

Reitsma Gjalt wegens huur exercitieveld enz. , Komt voor op de Staat van reeds gedane betalingen enz. jaar 1815 (4) 

6870 18-03-1825 
40-A  

Reitsma Gurbe T. hij wordt voorgedragen als candidaat voor het Collegien van Zetters in de Gemeente Lemmer en Oosterzee ter 
completering enz. enz jaar 1825 (3) 

3594 Map 88-C 

1876--1878 

Reitsma H. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 

inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een 

stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij 
allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 

(3) 

4894 2306 
27-06-1899 

Reitsma Haga  ?. C. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende 
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en 

Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om 

met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, 
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende 

het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een 

advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur 
Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

6392 84 

02-02-1815 

Reitsma Harmen Douwes.---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de 

Nachtwachten uit den Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de 
Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de 

schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende 

Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks 
oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de 

Capitein van de Landstorm Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de 

Schout van Hardegarijp Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5) 

9181 1413 
06-08-1915 

Reitsma Harmen,  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) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Reitsma Hendr. M.  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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Reitsma Hendrik gehuwd met Kooij Elizabeth, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), 

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

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6013 433 

17-07-1816  

Reitsma Hendrik Jan wegens 5-1/8 schuit Baggelaar turf geleverd aan de Regtbank den 18-10-1815  tezamen met de kosten van 

Henneman J. A. Meester Smid te Leeuwarden. onderwerp het schoonmaken en zetten van de kachels in de rechtbank alhier een 
voldoening van hun rekening jaar 1816 (5) 

8375 716-3_2a 

22-07-1841 

Reitsma Hessel Martens Franekeradeel is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten 

van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9184 27 

08-01-1917 

Reitsma Hitje vrouw van Meer v.d. Sikke, 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) 

5711 3 

28-08-1902 

Reitsma IJ 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Reitsma IJmskje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

8359 377/28, 27 

19-04-1841 

Reitsma IJpeas G. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Tietjerksteradeel 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Reitsma J. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6380 1 

31-01-1814 

Reitsma J. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een 

document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog 

onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten 
agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

6300 184 

04-04-1822 

Reitsma J. J.---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter 

Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, de Grietman van Leeuwarderadeel 
schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van de crediteuren te verkrijgen een enz. 

enz. jaar 1822 (5) 

4207 2 t/m 15 

07-08-1884 

Reitsma J. Pingjum Politiebeambte  Wonseradeel, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de 

Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente 
Veldwachters  jaar  1884 (26) 



6647  2 

04-01-1816 

Reitsma J. T. ---- 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) 

4207 Bijlage A, 1 

27-09-1884 

Reitsma J. Veldwachter,  Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de Burgemeester van 

Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente Veldwachters  jaar  

1884 (12)  dossier (80) 

9921 40 
19-10-1882 

Reitsma J., Politiebeambte te Pingjum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en 
ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6070 424-23        

25-05-1821 

Reitsma Jacob 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) 

6300 106 

24-01-1822 

Reitsma Jacob Iedes---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een 

brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en 
dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma 

Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te 

reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook 
toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  

Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum 

Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14) 

6047 379 
03-06-1819 

Reitsma Jacob J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma Jacob 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) 

5986 238 
01-04-1814 

Reitsma Jacob staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 

1814 (5) 

6034 398 
30-05-1818 

Reitsma Jacob te Stiens 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) 

6299 

 

551             

05-10-1821 

Reitsma Jacob Tedes Timmerman te Stiens , De  Kerk en Armen voogden van Finkum Leistra Hein en Andringa Pyter H. 

schrijven een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat zij geldnodig hebben omdat de eerdere genoemde Timmerman al via de 
regter beslag heeft laten leggen op de goederen van de Kerk enz. jaar 1821 (1) 

6000 589 

21-06-1815 

Reitsma Jacob Ydes----  Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 teJelzum de Herberg Bontekoe 

genaamd,  en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op 
verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de  21e mei etc. dan 

volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen 

Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de heer Boersma K. J., 

Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en  jaar 1815 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

Reitsma Jacob, 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Reitsma Jan 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) 

6095 541 

24-06-1823   

Reitsma Jan Klazes, Koekebakker te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat 

zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van 
Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Reitsma Jan Oenes Menneisga  (Minnertsga) 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) 

6383 95     

23-04-1814 

Reitsma 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) 

6622 2125 

00-12-1813 

Reitsma Jan Tjeerds hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen 

geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te 

plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er 
zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun 

huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

6383 89      
23-04-1814 

Reitsma Jan Tjeerds 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) 

6254 135 

11-02-1815 

Reitsma Jan Tjeerds, Voorzitter Diaconie van de Hervormde Gemeente te Dokkum, zij dienen in een Request door hem getekend  

dat zij op de 25e dezer hebben opgemaakt een staatwegens Impost enz. enz. jaar 1815 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Reitsma Jan, 740 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) 

8225  1253-13,40 

10-12-1839 

Reitsma Jetze Tjallings te Wonseradeel 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Reitsma Jurre D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 



8210  958/2 211 

Bladz. 5 

17-09-1839 

Reitsma K. A. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

8280 517-11, 23 
19-05-1840 

Reitsma K. T. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8356 328/27-5               
03-04-1841 

Reitsma K. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. 

jaar 1841 (8) 

6395 457 

13-05-1815 

Reitsma Keimpe P. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding 

der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron 

Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van 
het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6301 339 

11-07-1822         

Reitsma Keimpe Pieters Heel en Vroedmeester te Tzum,  Onderwerp: zijn handgeschreven en ondertekend Request dat hij  nu 

verlangt een vast jaarlijks Stipendium zonder aanduiding of voordragt van het Fonds enz. enz. jaar 1822 (8) 

6393 172 
17-03-1815 

Reitsma Keimpe Pieters van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Tzum  er wordt verzocht door den Luitenant Collonel Dijk v. 
H. M. om bij de 1e Comp. 13e Bat. voornoemde als Majoor te mogen aanstellen  thans 2e Luitenant en wegens ongeschiktheid 

van de Chirurgijn Hilarides Marten Sijtzes thans 1e Luitenat 2e Comp. de persoon van Terpstra Abe Klases thans Sergeant enz. 

jaar 1815 (1) 

5664 50 

17-09-1903 

Reitsma Leendert Wommels Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6028 810 

13-11-1817 

Reitsma Lysbert J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  

te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

5664 274-a, 41 

28-02-1918 

Reitsma Manus Workum Schip de Eersteling,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 41 

27-02-1917 

Reitsma Manus Workum Schip de Eersteling,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Reitsma Marten Annes 141 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) 

8285 614-8 

18-06-1840 

Reitsma Marten Hendriks---- Baan van der N. R.  door zijn overlijden is zijn functie als Controleur vacant geworden en de 

ontvanger stelt voor om in desselfs plaats te benoemen Reitsma Marten Hendriks thans provisioneel schoolonderwijzer te 

Scharnegoutum enz. jaar 1840 (3) 

6871 22-03-1825 

11/5-C 

Reitsma Marten Joosten vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 

Depot Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande de 

paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Reitsma Marten Joostes te Bolsward 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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Reitsma Marten,  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) 

9184 400 

02-04-1917 

Reitsma Neeltje, 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) 

6631  1114 
13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Reitsma O?., Timmerwerk geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst 
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6843 20-A 

Bladzijde 9 

21-05-1824 

Reitsma Oege T.,  Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag  en gedane verkoopingen van woningen en gebouwen 

en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot kapitaal gebragt, volgens artikel 11 

van het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het huisnummer, jaar van aankoop enz. jaar 1824 (9) 
dossier (16) 

6066 

 

43 

16-01-1821 

Reitsma P.  de Stadsarchitect van Sneek  Onderwerp:  geleverd mobilair aan de rechtbank aldaar enz. jaar 1821 (1)  

6419 290 

04-07-1817 

Reitsma P. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is 

hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan 

de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en 
Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., 

Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. 

Fourier. enz. jaar 1817 (6) 

6419 293 
02-07-1817 

Reitsma P. ---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen 

was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma 
S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2) 

8197  687-1 

06-07-1839 

Reitsma P. E. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. 

Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de 

algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar 
de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4) 

6064 793 

07-11-1820 

Reitsma P. hij is Mr. Timmerman en tevens  de Stads Architect van Sneek Onderwerp een declaratie  betreffende het maken van 

een grote letterbak waarvor op de begroting enz. enz. jaar 1820 (2) 

6069 260 Reitsma Pieter  ---- Wiersma Jan Rients en Reitsma Pieter beide Timmerlieden  te Sneek  jaar 1821 (1) 



 03-04-1821 

3701 6-D 

03-02-1842 

Reitsma Pieter Eeltjes, 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) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Reitsma Pieter Eeltjes, 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) 

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Reitsma Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6069 

 

280 

09-04-1821 

Reitsma Pieter---- Wiersma Jan Rients  en Reitsma Pieter  zij woden benoemd als Taxateur voor het huis van  Stienstra  J. F(T?) te 

Irnsum ter zake de belasting enz. enz.  jaar 1821 (2) 

9184 400 
02-04-1917 

Reitsma Pieter, 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) 

6850 26-A  

31-07-1824 

Reitsma Post Pieter gewezen commies te Sneek Onderwerp; Pensioen  jaar 1824 (4) 

9184 400 
02-04-1917 

Reitsma R. gehuwd met Bakker Taetske, 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) 

8308 1070-8 
408-450 

28-10-1840 

Reitsma R. J. te Cornwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

8210 966/7 en 
881/14, 5 

27-08-1839 

Reitsma R. J. te Cornwerd 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) 

8375 708-5_20a 

20-07-1841 

Reitsma R. R. te Friens 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) 

8211 988-3, 20 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Reitsma R. R. te Friens 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) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Reitsma R. te Eernzummerzijl,  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) 

8375 719-5 
22-07-1841 

Reitsma R. te Grouw 26 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) 

6025 514 

06-08-1817 

Reitsma R. weduwe van H. Post te Leeuwarden zijn krijgt een pensien toegewezen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6840 36-A  

blz. 11 

22-04-1824 

Reitsma Rein Executeur van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8012 821, 174 

15-08-1837 

Reitsma Rein Ruurds Idaarderadeel Veldwachter, jaar 1837 

9184 400 
02-04-1917 

Reitsma Reinder, 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) 

8128 1234/11,  56 

12-12-1838 

Reitsma Reitse Harmens  (handgeschreven brief met handtekening) wonende te Leiden, betreft ondertrouw en naamsaanname 

vader Reitsma en moeder To(a)kema adres: Galgstraat het 6e huis van de Morschpoort aan de zijde van de Smitsteeg te Leiden 

Jaar 1838 

6623 278-279 

19-01-1814 

Reitsma Romkje weduwe van  Post Herman in leven Boekdrukkers  te Leeuwarden ondertekend een brief met als onderwerp dat 

gemelde haar man bij resolutie van H. Ed. Mog.de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland in dato 6 november 1788 is 

gechargeerd met het Drukken van het vervolg van het Groot Placcaat en Charter Boek dezes Gewests waardoor dezelve door 

aankoop eener kostbare letter en het in dienst nemen van bekwame werlieden  en met de invasie van den Franschen in 1795 enz. 

enz.  jaar 1814 (10) 

6020 175 

24-03-1817 

Reitsma Romkje weduwe van Hermanus Post  te Leeuwarden, haar man heeft bij leven aangenomen te drukken het Charterboek  

volgens contract van  6 September 1788  en daarvoor zijn drukkerij heeft moeten aanpassen en geen ander werk kon aannemen en 
zij nu een billijke schadevergoeding mag verlangen enz. enz. jaar 1817 (4) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Reitsma Ruurd---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en 

Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door 
het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7) 

8308 1070-8 

322-364 
28-10-1840 

Reitsma S. D. te Allingawier staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

8280 517-11, 21 

lijst 2 
19-05-1840 

Reitsma S. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier 

met ca. 1000 namen (69) 



6628  825 blz. 4 

23-05-1814 

Reitsma S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 

eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 

executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie 

Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

8210 966/7 en 

881/14,8>> 

27-08-1839 

Reitsma S. J. te Allingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma S. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Reitsma S. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-23        

25-05-1821 

Reitsma S. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6636 167 

21-02-1815 

Reitsma S. W.---- Reitsma G. G.  Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G. C. 

Schoolmeester aldaar deze ingezetenen  en alle hoofden  der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order voor 
Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van 

Binnema B. R.  die het huwelijk met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij  de toestemming van de ouders 

maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken en de neef  Reitsma S. W.  intussen kerkvoogd geworden zijn  en 
verzoeken  Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen  enz. jaar 1815 (7 

6383 82       

23-04-1814 

Reitsma S. W. te Hardegarijp 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) 

6417 204 

13-05-1817 

Reitsma Sieds Feijes 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) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Reitsma Sijbrandus Hendrik staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen 
met informatie) Jaar 1825 (2) 

6416 166C 

11-04-1817 

Reitsma Sijds Feijes---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  Georg Frederik  Baron thoe, Grietman van Menaldumadeel 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende inventaris van ingeleverde bewijsstukken van Reitsma Sijds 

Feijes betreffende vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6623 42 

07-08-1813 

Reitsma Sjoukje Annes, 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) 

6623 43 
07-08-1813 

Reitsma Sjoukje Annes, 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) 

6623 41 
07-08-1813 

Reitsma Sjoukje Annes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 

(5) 

6380 13 nr. 83 
29-01-1814 

Reitsma Steven Joh’s te Bozum, 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) 

3577 15 en 16 

09-08-1830 

Reitsma Sybren Veer van het Hesses Doekle , Reitsma Sybren, Agema Jeldert Ages alle Beurtschippers varende van  Amsterdam 

op Workum. Onderwerp: Ontheffing van betaling va nbuiten tol ook een sommatie in naam van het Stadsbestuur van Workum 
enz. jaar 1830 (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Reitsma Sytze W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6078 95-9 
25-01-1822 

Reitsma Sytze Wytzes te Hardegarijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Hardegarijp  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-12 

29-11-1823 

Reitsma Sytze Wytzes te Hardegarijp, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Hardegarijp in 1823 

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

6047 379 

03-06-1819 

Reitsma T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Reitsma Tjalle hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Reitsma Tjalle te Jouwerd 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Reitsma Tjalle, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 
03-05-1822 

Reitsma Tjalle, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6034 398 

30-05-1818 

Reitsma Tjamke 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 

Reitsma U. te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  



          radeel (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(5) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Reitsma U. te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8350 175/27-23 21-

02-1841 

Reitsma Uilke Reitzes, Ordinarisgedeputeerde 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) 

6252 1205 

10-12-1814 

Reitsma van der Veen wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. 

jaar1814  (2) 

8210  958/2 211 

Bladz. 2>> 
17-09-1839 

Reitsma W. G. te Oostermeer, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)  

6631  1114 

11e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Reitsma W. S.wegens leverantie van Timmerloon onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 

schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18) 

8280 526-1, 36,1 
22-05-1840 

Reitsma W. 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) 

8359 377/28, 4 
19-04-1841 

Reitsma Wilco G. 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) 

3622 A-6  
blz. 2 

12-01-1858 

Reitsma Wilco Gjalts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-6  
blz. 3 

12-01-1858 

Reitsma Wilco Gjalts, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

6388 18 

02-10-1814 

Reitsma Wilco 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) 

6401 

 

859-1+6 

10-10-1815 

Reitsma Wilco 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) 

3622 A-3 
blz. 2 

05-01-1848 

Reitsma Wilco, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden 
van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid 

bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, 

alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-3 

blz. 3 

05-01-1848 

Reitsma Wilco, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden 

van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid 

bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, 
alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 2 

31-12-1852 

Reitsma Wilco, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden 

van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid 

bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, 
alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 3 
31-12-1852 

Reitsma Wilco, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden 

van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid 
bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, 

alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-6 

23-12-1857 

Reitsma Wobbe Berends---- Veer van der Eelke Sierds, Pachter wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE 

perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Reitsma Wobbe Berends en Veer van der 
Klaas Sierks aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen 

staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland 

enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24) 

3622 A-5 

13-12-1852 

Reitsma Wobbe Berends---- Veer van der Eelke Sierks van beroep Landbouwer te Buitenpost hij is de hoogs biedende voor het 

TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Reitsma Wobbe Berends en 

Veer van der Klaas Sierks, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij 
behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de 

Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 

dossier (24) 

6082 453 

03-05-1822 

Reitsma Y. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6380 81 

15-02-1814 

Reitsma Y. hij is een van de Gemeenteraden van Oostermeer die samen met de Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) is 

rondgegaan om de vereiste paarden te Requieeren en wij deze kunnen kopen voor F. 250 per stuk enz. jaar 1814 (2) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Reitsma Ypeas G. 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) 

6078 95-9 
25-01-1822 

Reitsma Ypeas Gjalts te Oostermeer Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  
Eernewoude enz. enz. jaar 1822 (2) 



6100  1215-12v 

29-11-1823 

Reitsma Ypeas te Oostermeer , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oostermeer in 1823 die dat 

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

6388 18 

02-10-1814 

Reitsma Ypens 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) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

ReitsmaDouwe T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier 

(5) 

8359 377/28, 27 
19-04-1841 

Reitsman Wilco G. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 
Tietjerksteradeel 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) 

6096 621 
08-07-1823    

Reitsum ---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en 
dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6056 218 

27-03-1820 

Reitsum,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6096 659 

18-07-1823    

Reitsum, ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, Stroobos, 

Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, 

Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  dat het werk der 
landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de landmeter der 1e 

klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e klasse Giessen 

van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3) 

9465 Deel 2, 115 
31-10-1866 

Reitze Jetze te Makkum, Beurt en Veerdienst van Makkum op Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 

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

6418 255-A 
00-05-1817 

Reitzema Pieter Douwes 403 is zijn volgnummer en Oldenhove bij Zuidhorn 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) 

6245 399-45 

10-05-1814 

Reitzes Aalke, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6252 1179-68 
08-11-1813 

Reitzes Cornelis wegens huur van een Huizinge tot Caserneering voor Militaren te Anjum enz. , 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) 

6252 1179-39 

08-11-1813 

Reitzes Cornelis wegens kamerhuur, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in 

Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 
1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6252 1179-36 

08-11-1813 

Reitzes Jacob voor een geleverd bed en dekens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen 

Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van 
Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6380 13 Lijst 1v 

29-01-1814 

Reitzma Heeren Joh.’s te Bozum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6095 509 
14-06-1823   

Reitzum staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt 
wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8) 

6865 23-C 

18-01-1825 

Rekens Albert Eeltjes Hij dient als soldaat bij het 8e afd. Infanterie 3e afd. kurassiers en hij komt voor in een lijst met namen, 

lotingsnummers/datums enz. jaar 1825 (4) 

6865 1-C no. 68 
24-01-1825 

Rekens Albert Eeltjes, plaatsvervanger voor Rusticus Hotze Jacobs, 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) 

3700 43-A 
05-02-1835 

Reker Jan Willems† , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

6043 116 

16-02-1819 

Reker Maarten de weduwe van Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  

Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Noord Holland   jaar 1819 

(4) 

6016 707 

21-11-1816 

Rekers Hendrik, 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) 

6264 1123 
23-11-1815 

Rekers Jan Hendrik 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) 

6259 754-1 en 3 

21-07-1815 

Rekers Jan Hendriks te Balk heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de 

gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie Vriesland worden 
geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden 

voldaan enz. jaar 1815 (4) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Rekers Jan Hendriks, 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) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Rekers Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek 
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

9414 145             

19-02-1914 

Rekers P.---- Asma Harmen, Beimers G., Rekers P. allen Veldwachters te Gaasterland,  zij mogen als nevenwerkzaamheden 

uitvoeren tegen een vaste vergoeding mensen te helpen een kleine jachtakte aan te vragen, wordt ook in genoemd 
Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend enz. jaar 1914 (4) 

9182 285/14 

07-02-1916 

Rekers Petrus Sondel Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 



6259 754-3 

21-07-1815 

Rekers Pieter Hendriks te Balk heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de 

gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie Vriesland worden 

geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden 

voldaan enz. jaar 1815 (4) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Rekers Pieter Hendriks, 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Rekers Pieter J., 150 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) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Rekers Pijtter Hendriks, 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) 

6633  1396 

09-11-1814 

Rekes Peke,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen 

van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in gemelde 
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Rekis Pieter Jans 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Art. No. 4 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6623 199 

16-01-1814 

Rekker Freerk, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, 

Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der 
Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te 

Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is 

ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3) 

8375 719-5 
22-07-1841 

Rekker H. IJ. te Akkrum 42 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) 

8376 
 

735/1 
27-07-1841 

Rekker H. Y. te Akkrum Veeschatter , onderwerp de overzetgelden over de vaarwaters  te enz.jaar 1841 (1) 

6382 20 nr.  182 

29-03-1814 

Rekker Hubert Ymes----- Plat v. Hendrik Hendriks plaatsvervanger van Rekker Hubert Ymes staat vermeld op een lijst van 

personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 

vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 182 

17-03-1814  

Rekker Hubert Ymes te Akkrum, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 

activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte 

kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Rekker IJde R., 112 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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Rekker J. 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) 

3699 A-43 

14-02-1834 

Rekker Jan Willems†,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3700 43-B 
03-02-1836 

Rekker Jan Willems†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3699 A-43 
14-02-1834 

Rekker Jeltje Jans,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Rekker Jeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz. jaar 1836 (5) 

3700 43-A 

05-02-1835 

Rekker Jeltje kind van Reker Jan Willems† en Bakker Hinke Rimmerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

3701 1-C, blz. 5 
01-03-1839 

Rekker Jeltje te IJlst, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 
doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der 

Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

6644  847 
21-10-1815 

Rekker Paulus---- Zijlstra Abe Piebes  Mr. Bakker te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende (hij 
tekent Zilstra)  die op meij 1813 hier in IJlst zin gekomen en net als Rekker Paulus als inwoning enz tevens een door Jorritsma S. 

T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 1815 (3) 

6872 06-04-1825 
45-A 

Rekker Wieger Tjallings hij is Schatter van het Slagtvee in  Ee wegens zijn overlijden is voor de bestaande vacature voorgedragen 
Goslings G. J. enz. jaar 1825 (4) 

3699 A-43 

14-02-1834 

Rekker Willem Jans,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

6864 34-A 
05-01-1825 

Rekker Wyger Tjallings---- Jeltema Hans Minzes , Schatter van het slachtvee te Ee  hij verzoekt ontslag Rijksdienst  en in zijn 
plaats wordt voorgedragen Rekker Wyger Tjallings wonend e te Aalzum enz. enz. jaar 1825 (2) 

8350 183-5 

22-02-1841 

Rekker Y. te Akkrum Slagtveeschatter het betreft door hem ingediende 2 kwitantien enz. jaar 141 (2) 



8201 785/9, 2 

07-05-1839 

Rekkering K. H. Kapitein is met zijn schip de Catharina vanuit Dantzig geladen met Rogge en Erwten 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) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Rekkers J. P. te Surhuisterveen wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 

b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Bolsward 

Rekkes S. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 

en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele 

provincie (122) 

6420 360 

04-06-1817 

Rekus Jan Annes registratienummer 5646 staat vermeld in een document Ex- Garde Imperial (Keizerlijke Garde) Depot General 

des Concrits Levee des 80000 hommes enz. jaar 1817 (5) 

6631  1114 
3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Rekus Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

8285 615-22 
19-06-1840 

Rekus Sjoerd Pieters het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 bij het 2e Batt. Jagers tot 7 
aug. 1839 en op zijn verzoek ontslagen en nu van beroep smidsknecht maar wegens ziekte heeft hij ondersteuning nodig enz. jaar 

1840 (4) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 12 

Reling K. 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) 

6831 11-A 

00-00-1824 

Reling Nicolaas ,  Koopman te Oostermeer, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (2) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Relotius? Joh’nes Lodewijk 261 Heerenveen  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 

8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

6418 248-DD  
Depot 

4e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Relsema Johannes Hendrik staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den 

jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Relt van der 34 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

9182 304 

10-02-1916 

Reltje Bos Veldwachter te Peins, verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  eervol ontslag,  maar hij verzoekt 

intrekking van dit ontslag en  telegram waarin daarmee wordt ingestemd jaar 1916 (7) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Remders Klaas  huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Munke Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van 

Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) 
(hele document 13 ) 

6245 399-57 

10-05-1814 

Remds Reinder, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Dantumawoude 

jaar 1812 (3) 

8092 61, 544/18 
05-06-1838 

Remeij J. Rotterdam Schipper op de Claraf, jaar 1838 

9187 890 

04-07-1918 

Remeker van Catharina gehuwd met Flokstra S. ,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) 

6840 36-A  

blz. 43 

22-04-1824 

Remer Johan A. Cherurggein 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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Remers Digmannus Geb. Oosterhout, laatst gewoond hebbende te Oosterhout. Fuselier 27-1-1837 Overleden te Padang , (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8377 766-8 
05-08-1841 

Remiers H. H. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 

laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Remiers H. H. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 
overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 

plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6639 495 + 498 
23-05-1815 

Remkema L.---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens 
Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , 

Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis 

Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de 
Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. 

quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9) 

5982 1750 

16-12-1813 

Remkema R. te Bolsward, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst 

der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 



8285 615-2, 42-1 

19-06-1840 

Remkes ….? de weduwe te Scharnegoutum 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) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Remkes Broer, 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) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Remkes de weduwe te Goenga 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wijmbrit- 
      seradeel 

 

Remkes de weduwe te Scharnegoutum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel 

in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. 
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 34 
22-05-1840 

Remkes de weduwe te Scharnegoutum,  Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 

en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

6015 647 

26-10-1816 

Remkes K---- Bienema T. Ontvanger der Directe Belastingen te Ackrum onderwerp een teruggaande Missive en hoezeer zonder 

vrugt om eene geschikte woning voor zich en zijn huisgezin te Ackrum te vinden en dat Remkes K. Ontvanger der Directe 

Belastingen te Knijpe Mildam en Tjalbert, hij heeft de gelegenheid om zich een woning aan te schaffen  en dat de voorgedragen 
schikking enz enz. jaar 1816 (1) 

8280 526-1, 34 

22-05-1840 

Remkes R. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Remkes Teekeltje, 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) 

3700 13-A 

07-02-1835 

Remkes Wytske Sytzes, 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) 

8380 836-8 
24-08-1841 

Remmelenkamp J.---- Muntstege E. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende dat het vonnis Contra hem geene verdere vertraging zoude hebben ondervonden en de 

Rijksadvocaat enz. en dat destijds de eigenaar van het schip de heer Remmelenkamp J. zich daarvan graag had gekweten enz. jaar 

1841 (4) 

9414 49 en 50 

26-04-1919 

Remmelink ….? En  Dammers P. J. Secreataris en Voorzitter van  het bestuur der Broederschap van Commissarissen  van Politie 

in Nederland enz. een brief betreffende o.a. de onzekere tijden in Nederland en dat de Geneeskunde vergoed wordt, aan de 

nagelaten weduwen en weezen worden gewaarborgd dat zij het volle pensioen  enz. enz. jaar 1919 (3) 

9182 285/15 

07-02-1916 

Remmelink Meindert Harlingen Commissaris van Politie Met Signalement, jaar 1916 

6636  148 

1e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Remmels Lammegjen te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente 

van Makkinga, Langedijke en Elsloo voor 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) document met alle namen (15) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Remmers Angnietje, 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) 

9725 Deel  2 

05-04-1877 

Remmers P. Ameland Schip de Vrijheid 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) 

8199 725-A_5 

17-07-1839 

Remmers R. D. het betreft een declaratie wegens de kostebn van zijn verpleging in 1838 te Den Haag enz. jaar 1838 (3) 

8384 921/13 
17-09-1841 

Remmers R. D. Onderwerp; verpleegkosten van deze vreemdeling jaar 1841 (2)   

6046 307 

03-05-1819 

Remmerswaal Johanna S.?  ---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de 

geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der 
equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef 

van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 

hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar 
naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 

1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Zeilinga Minne Martens Visschersman in het 

Moddergat waaronder een document van voldoening aan de Militie ten name van Parlevliet  wegens de doop op 28-06-1801 van 
Haasnoot Jacob zoon van  Haasnoot Klaas C. en Remmerswaal Johanna S.?  tevens in een kist een extract uit het doopboek van 

Katwijken enz. jaar 1819 (13)   

5997 307 
31-03-1815 

Remmerts Hiltje 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  356 

6415 81 

15-03-1817 

Remmerts Roelof  hij is Plaatsvervanger van Dijkstra Anne Piers zijnde eerstgenoemde  op 26 febr. uit het kwartier vermist en op 

de 12e maart als deserteur afgevoerd tevens een Signalementstaat met 9 kolommen gegevens zoals de ouders Roelofs Remmert en 
Weert de Jantje Hendriks en hij te Groningen geboren is op 28-10-1791, kleur ogen enz. jaar 1817 (2) 



6397 670 

15-06-1815 

Remorter van Ritmeester Kavallerie Regiment Ligte Dragonders no. 5  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) 

6864 9-A 

06-01-1825 

Rempel F. F.  te Bolsward, Onderwerp een afrekening van de Inspecteur van de Belastingen j aar 1825 (2) 

6258 627-6 
21-06-1815 

Rems Walte 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) 

8042 282, 2624 

23-03-1837 

Remts C. Schipper op de Maas, jaar 1837 

7983 34, 250/1 
10-03-1837 

Remts C. Stuurman op de Maas, jaar 1837 

6423 541D 

17-10-1817 

Remts Feije---- Feijes Marten Feijes * 30-09-1798 z.v. Remts Feije en Hoekstra Trijntje Martens 3 is zijn volgnummer, hij staat 

vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de 

Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Remts Geertruida--- Jaski Jan Christiaan * 15-10-1796 z.v. Jaski Christiaan Jans en Remts Geertruida 10 is zijn volgnummer, hij 
staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de 
Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 

17-10-1817 

Remts Gesijna---- Orre Jan Teunis * 28-04-1797  z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 6 is zijn volgnummer, hij staat vermeld 

in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende 
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het 

Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Remts Gesijna---- Orre Remt Teunis * 08-10-1798 z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld 
in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende 

personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het 
Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

8058 1121/26      

286/9740 

08-11-1837 

Remts J. Schipper op de Drie Gebroeders, jaar 1837 

6856 25-A 

11-10-1824 

Remts Jan Schipper op de Drie Gebroeders, jaar 1824 (3) 

6418 248-C 1e bat  
13e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Ren..ersma (Rendersma?) Roelof * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant 
Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 

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

6413 17-20 
31-12-1816 

16-01-1817 

Renalda ….? 1e Luitenant 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  (10) dossier (19) 

6303 555 

17-11-1823 

Renalda Catharina huisvrouw van Idzardi Lambertus Onderwerp: haar rekest enz. jaar 1823 (1) 

6389 33-34 
02-11-1814 

Renalda P. G. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  
geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den 

commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de 

Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. 
onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Renalda Riemer  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Renalda Wijbren, 759 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) 

8361 42-20 

01-05-1841 

Renard Johannes Petrus Jacobus * Den Haag staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals 

geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij 

van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in 
opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 

(6) 

8204 829/20, 264 
Blz. 3 

14-08-1839 

Rendeloup  Frederik Johannes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 
Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13) 

9921 23 

19-10-1882 

Rendeloup F. ,  Politiebediende te Finkum (Leye) gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9921 11 

19-10-1882 

Rendeloup F. Politiebediende  te Oude Leye onder Hallum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 

Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 



6397 694 

29-07-1815 

Rendorp Kapitein bij den Staf van den Gen. Majoor van Bijland is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 

wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van 

Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

5666  18 

00-00-1882 

Renema A. P. te Wirdum, aankondiging ener verandering zijner Beurtschipdienst Wirdum Leeuwarden enz. jaar 1882 (1) 

5666 18 

02-03-1882 

Renema A. P. Wirdum Beurtschipper, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven 

van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5665 02-03-1881  

akte  

167 t/m 168 

Renema Arjen P. wonende te Wirdum en eigenaar van het Beurtveer , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een 

schip voor de dienst  Wirdum op Leeuwarden o.a. een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een 

advertentie ( 1 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens  de route en de plaatsen waar passagiers worden 
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (2) 

9187 890 

04-07-1918 

Renema Berend, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8375 708-5_40b 
20-07-1841 

Renema D. 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) 

6083 557 

10-06-1822 

Renema Huite Hettes, hem is uitgereikt een certificaat uit Emmerik als van geen behoorlijke reispas voorzien, Hij verzoekt een 

reispas voor hem en zijn vrouw die hem niet verleend wordt enz. jaar 1822 (2) 

6850 22-A  

05-08-1824 

Renema J. Slagter te Makkum, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het 

vervoeren van 4 geslachte Lammeren zonder documenten,  jaar 1824 (3) 

6840 36-A  

blz. 48 

22-04-1824 

Renema Jan P. 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) 

6871 22-03-1825 

11/5-C 

Renema Petrus Jans vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 2e 

Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande de paspoorten 

aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Renema Petrus te Baarderadeel 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Renema Taeke 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Renema Taeke Andries  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen Huis 

Arrest 
26-03-1824 

Renema Trijntje P., 219 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Renema Trijntje T., 377 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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Renema Ulbe , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9187 890 

04-07-1918 

Renema Ulbe, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6078 53 en 84 

12-01-1822 

Reneman  A. D. ---- Eyck van Wieger hij wordt benoemd tot Griffier van het Vredegerecht , i.p.v.  Reneman  A. D.  die als 

zodanig eervol is ontslagen jaar 1822 (2) 

6267 245 

20-03-1816 

Reneman  F.L te Wijckel welke op mijne (de schout van de gemeente Koudum) herhaalde  zowel schriftelijke als mondelinge 

verzoeken  enz. blijft om de Belasting  op deuren en vensters, Dienstboden en Paarden enz. jaar 1816 (1) 

6027 718-b 

14-10-1817 

Reneman  Frederik Zacharias Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van 

kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Reneman  Frederik Zacharias 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) 

6098 888 en 914 

14-09-1823  

Reneman ….? heeft betaald  een som van fl. 200 voor een stuk grond en tuin enz. enz.  en een stuk over de verhuur en verkoop 

van dat stukje grond jaar 1823 (3) 

6280 359 

04-04-1817   

Reneman ….? Hij wordt volgens vermelding in dit documet niet genoemd in de Kohieren van Personeele Omslagen en daar voor 

de Hoofden der huisgezinnen zwaarder aanslaat in evenredigheid van anderen zoals de heeren Hijlkckama ….? en Kolde van ….? 
enz. jaar 1817 (1) 

6099 1048 

22-10-1823    

Reneman ….?, hij wordt genoemd in een stuk betreffende waar in hij aangeeft dat  bij de kanselarij  op het Noordeinde enz. enz.  

en de opzichter Overney deze bak voor 30 jaar terug heeft enz. enz.,  verder gaat het stuk over verbouwingen enz. over de 
Kanselarij en het Huis van Burgelijke en  Militaire verzekering enz.  jaar 1823 (8) 

6034 398 

30-05-1818 

Reneman ……. 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) 

6027 768 

31-10-1817 

Reneman A. D.  zijn benoeming tot Griffier van het Vredegerecht te Lemmer enz. jaar 1817 (2) 

8280 526-1, 30 
22-05-1840 

Reneman A. D. 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) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Reneman A. D. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Reneman A. D. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd 

is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is 
enz. jaar 1840 (5) 

6862 2-A 

14-12-1824 

Reneman Arnold Daniel advocaat te Sneek,    , hij is Candidaat en sollicitant voor de functie Rechter in de rechtbank van eerste 

aanleg te Sneek  wegens het overlijden van Knijff van Godschalk Horatius, Jaar 1824 (4) 

6025 584 
28-08-1817 

Reneman Arnoud Daniel advocaat te Leeuwarden Hij is Kandidaat voor de vacature van Griffier bij het  vredegerecht  te 
Lemmerdoor de  Demissie van Ankringa J. D. D. jaar 1817 (2) 

6025 592 

30-08-1817 

Reneman Arnoud Daniel advocaat te Leeuwarden Hij is Kandidaat voor de vacature van Griffier bij het  vredegerecht  te 

Lemmerdoor de  Demissie van Ankringa J. D. D. jaar 1817 (4) 

6039 771-b 

16-10-1818 

Reneman Arnoud Daniel, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e 

Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6076 844 + 875 

02-11-1821 

Reneman Arnout Daniel  krijgt op zijn eigen verzoek eervol ontslag als griffier van het Vredegerecht te Lemmer, enz.  tevens een 

lijst van voorgestelde kandidaten voor deze functie, zoals Wieger van Eyck oud 26 jaar Commies Griffier bij den Regtbank te 
Sneek, Esge Kuiper oud 25 jaren klerk bij de notaris Noyon te Sneek en Stellingwerff  Broer 21 jaar , klerk  bij mr. Haga B. 

procureur bij de rechtbank te Sneek document ondertekend door Attema A. E.  Officier bij de Regtbank te Sneek enz. jaar 1821 

(6) 

6049 548 

07-08-1819 

Reneman Arnout Daniel Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om 

te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Reneman Arnout Daniel 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) 

8211 988/14 

26-09-1839 

Reneman Arnout Daniel is benoemd tot Procureur en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie 

Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen  bij de Arrondissements Regtbank te Sneek enz. jaar 1839 (5) 

6042 44-B 

20-01-1819 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 

11-04-1820 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-A 

12-07-1820 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-C 

22-01-1821 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-B 

10-07-1821 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 
11-10-1821 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6045 238 
13-04-1819 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met 

zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-B 
12-01-1820 

Reneman Arnout Daniel te Lemmer,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met 
zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6063 703 

11-10-1820 

Reneman Arnout Daniel,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde 

kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6033 263-a 
15-04-1818 

Reneman Arnout Daniel,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4) 

6030 53-b 

23-01-1818 

Reneman Arnout Daniel, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6070 424-23        
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

5988 495, 496 

22-06-1814 

Reneman D. P. het is gebleken dat niet Draisma Samuel Apotheker te Leeuwarden de  Leverantien van Medicijnen  aan de beurt is 

maar eerstgenoemde  enz. tevens een ondertekende brief van Reneman jaar 1814 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Reneman D. P. K. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6034 370 
20-05-1818 

Reneman Dodoneus Pierius Kolde 46 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te 
Leeuwarden  i.p.v. Veen van der Johannes die tot Vrederechter  van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (2) 

6034 382 

25-05-1818 

Reneman Dodoneus Pierius Kolde 46 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te 

Leeuwarden is, jaar 1818 (2) 

6865 1-A 

14-01-1825 

Reneman Dodoneus Pieruis van Kolde Rentenier te Leeuwarden,   Hij staat grond af  ter dienste van de vertimmering van de 

Kanselarij te Leeuwarden zonder dat hij enige vergoeding wenst enz. enz, jaar 1825 (21) 

6068 190 

06-03-1821 

Reneman Dodonius Pierius van Kolde----  Kolde Reneman Dodonius Pierius van, een afschrift van een gepasserd Koopcontract 

tussen hem en Gratama Tjepke  Ontvanger der Domeinen te Leeuwarden dat onderhandsch is verkocht een stukje grond Lang 21 
ellen 5 palmen, 1 duim en 9 strepen /zeven enzestig Roeden en Breed 8 ellen, 4 palmen, 7 duimen en 8 strepen  / 26 voeten enz. 

jaar 1821 (11) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Gaasterland 

Reneman F. te Wijckel staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

6248 721 

30-08-1814  

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  ---- Brouwer ….? Boekhandelaar te hij wordt genoemd in een ondertekende brief van de 

Schout van Balk Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  aan de  Gouverneur enz.. jaar 1814 (2) 

6396 539 

29-05-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ---- Albaada Tjeetje? Douwes Koopman en Mr. Slagter te Balk geeft met verschuldigde 

eerbied te kennen dat in de jare 1814 hij door de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ontboden is geworden en dat er 4 
dragonder paarden door de gemeente geleverd moesten worden en verzogt of hij deze wilde kopen voor de gemeente maar 

ondanks diverse aanmaningen nog steeds geen betaling ontvangen enz. jaar 1815 (1) 

6383 36 
30-04-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ---- Bulthuis Spike, hij wordt gelast door de Schout van Balk Reneman F. Z. (Frederik 
Zacharias)  om a.s. maandag den 2e mei 1814 s’ morgens 9 uur aan het Collegie binnen Leeuwarden om nog toe te treden tot de 

Landmilitie enz. jaar 1814 (1) 

6623 134 
07-01-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ---- Haer van der van Campens Nieuwland Mr. Daniel Bonifacius residerende te Koudum en 
Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) wonende te Wijckel om zig naar ’S Hage te begeven enz. jaar 1814 (1) 

5996 120 

11-02-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair 

en deuren en venstergeld jaar 1815 (2) 

5996 99 
06-02-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der 
overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de 

ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2) 

5986 287-C, 2 

16-04-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het 

arrondissement Sneek met derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn 
tractement enz. jaar 1814 (5) 

5992 789 

08-10-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ---- Keuchenius Gosuinus hij is ontvanger der directe belastingen te Koudum en wordt  in 

Civile Gijzeling overgebracht en omdat zijn afd. niet stil kan staan wordt voorgesteld als zijn opvolger   Gerlsma Sicco thans 
Vrederechtere te Hindelopen en Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, thans Schout van de Gemeente Balk. Ook een staat van 

dienst van Reneman F. Z. (Frederik Zacharias), wordt ook genoemd wijlen Moer van der Johannes, Ook een staat van dienst van 

Gerlsma Sicco, jaar 1814 (6) 

5998 414 
29-04-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ---- Keuchennius Gosuinus Ontvanger der Belastingen te Koudum, de controleur der directe 
belastingen van het district Hindelopen Jorissen Jacob heeft zig begeven naar Koudum om het ontvang over te dragen aan 

eerstgenoemde en heft zig begeven  heeft hij de heer Lels G. (Gerrit) Substituut Schout geïnviteerd hem bij deze overdragt te 

assisteren en hebben zij zig begeven naar het huis van Jong de Bauke Tjeerds Herbergier in het Dorp Koudum alwaar aanwezig 
was de heer  Reneman Fredrik Zacharias welkemet  de provisionele waarneming van het ontvang is belast en alles wordt 

overgedragen aan Keuchennius Gosuinus enz. dit document is ondertekend door  Lels G., Reneman F. Z. (Frederik Zacharias), 

Keuchenius G. en Jorissen Jacob jaar 1815 (6) 

5996 124 

11-02-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  Schout van de Gemeente Balk  hij ondertekend een ambtelijk documet enz. jaar 1815 (1) 

6394 263 

05-04-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met 

als onderwerp; publieke aanbesteding van Stokken en Pieken enz. jaar 1815 (1) 

6633  1437 

15-11-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met 

onderwerp: het toelaten van personen uit andere gemeenten enz. jaar 1814 (1) 

6633  1409 
10-11-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door Hijlekama van J. P?. Klijnstra J. P., Binkes 

Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff v.d. L. G.  Leden van de Gemeenteraad van Balk dat hen 

o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der Schoolonderwijzers betrekkelijk hun achterstallig Tractement onmogelijk enz. jaar 
1814 (2) 

6084 649 

09-07-1822 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  te Lemmer , wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6628  819 
30-04-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ----Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , 
Brand Hendriks van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle 

Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, 

Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde 
Gemeente van Balk en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te 

zuiveren enz.   Jaar 1814 (5) 

6627 718 

26-05-1814   

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)---- Baukema B. R. (Bauke Rinkes) afgetreden adjunct Maire en thans Lid der Municipale 

Raad van de Gemeete Balk wonende te Harich neemt de functie van Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van Balk waar 
enz. jaar 1814 (1) 

6845 4-A 

12-06-1824 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Blom Dirk,  Deurwaarder bij het Vredegerecht, hij heeft een erkende byzondere geschiktheid 

en bekeaamheid voor zijne post maar daarentegen een slordig en liederlijk gedrag enz. enz. dit staat in een handgeschreven brief 
met de handtekening van Reneman F. L. jaar 1824 (6) 

6631 1147 

15-09-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) chout van de Gemeente balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat de 

Kerkenraad van, en geassumeerden (waaronder de Municipale Raden Klijnstra Jan Pijters en Wierstra Uilke Luitjens) uit de 

Hervormden je Harig medegedeeld hebben dat enz.  en de verkoop van  Greidland  onder Westhem tot Petri 1815 bij Bonnes 
Klaas tevens een verklaring van Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. Predikant der hervormden te Harich dat hij verklaard  dat het 

Greidland verhuurd aan Bonnes Klaas en een Huis staande enz.  en een primitive inschrijving dat de Hoog weledele vrouwe 
Lijnden van F. G. C. Douariere Rengers enz. jaar 1814 (4) 

5992 838 

25-10-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Controleur der Belastingen schrijft in een docment door hem ondertekend dat hij zig ten huize 

van Lels Gerrit (die mede ondertekend) begeven heeft Substituut Schout van Koudum en hem verzogt mede te gaan naar het huis 

van de  heer Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Belastingen ten einde deszelfs kas op te nemen zoals lijsten met kohieren van de 
Grondbelasting, Personele en meubilair enz. enz.  alwaar aanwezig was  de heer Tresling Teye en Bounach Johannes de eerste 

ontvanger en de tweede Deurwaarder enz. verder aanwezig een overzicht van de controle. Enz. jaar 1814 (8) 

6260 831 
12-08-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ----Focke F. W. te Balk, de schout van de gemeente Balk Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  
schrijft aan de Gouveneur dat hij voldaan heeft aan het gerequeerde missieve van 26 september no. 932 enz. enz. jaar 1815 (1) 



6641  576 

03-07-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Grietman van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Wiarda Jentie Jolles te Tjerkgaast die is benoemd en aangesteld als onderwijzer te Balk enz. jaar 1815 (1) 

6641  638 

25-07-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Grietman van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Coldenwaayer Sipkjen Pieters cum fam. te Balk dat wegens de R. C. Armenbezorgers te Balk tot hun onderhoud en 
het is gebleken dat zij net zoals haar ouders en haar man Brouwer Kornelis Baukes Roomsch gezind was en is gebleven hieruit 

blijkt dat de Roomsch Catholieke Gemeente te Balk gehouden is tot hare alimentatie enz. jaar 1815 (3) 

6025 584 + 592 

28-08-1817 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ----Hettinga Tjitte van 2e plaatsvervanger van de vrederechter te Lemmer wonende te 

Langweer Hij is Kandidaat voor de vacature van 1e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Lemmer door de 
benoeming van de heer Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)  tot vrederechter te te Lemmer jaar 1817 (6) 

6018 40 en 41 

18-01-1817 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd (met zijn Handtekening) , voor zijn fuctie enz.   

jaar 1817 (2) 

6013 401-c 
09-07-1816  

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van 
Kwaliteiten, Tractement    tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6060 494-A 

12-07-1820 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6015 608-c 

11-10-1816 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek 

met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. 

en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6030 53-b 

23-01-1818 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6063 703 

11-10-1820 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van 

het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6018 38-C 

17-01-1817 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke 

Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 

1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) 
en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

5993 919 

14-11-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der 

overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van 

de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 

1818 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in 

het Kanton Lemmer, arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6039 771-b 

16-10-1818 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek 

over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6090 42 

14-01-1823 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren 

in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6093 299 

11-04-1823 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren 

in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6096 609 
07-07-1823 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren 
in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6099 1016 

14-10-1823 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 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)   

6102 43 
12-01-1824 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie 
in het Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

5997 284 

25-03-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ----Keuchenius G. hangende de afdoening der actie door den Advocaat Fiscaal over de 

Middelen te lande in Vriesland tegen den Ontvanger eerder genoemd geïnstitueerd , wordt benoemd de heer Reneman F. Z. 
(Frederik Zacharias)   enz. jaar 1815 (1) 

6632 1266 

27-09-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   betreffende  de hervormden van 

Harig die niet voornemens zijn iets te doen aan de uitbetaling van nhet achterstallige Tractement aan hunne Leeraar enz. jaar 1814 
(1) 

6256 337 

04-04-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen 

van de Vlek Balk  betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de 

Schout Reneman F. Z.  enz  jaar 1815 (3)   

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 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) 

6627 621+667 

02-05-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de verpligting ter aliementatie van Pieters 
Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van Harich zou komen maar dat zij wel vijf jaren 

enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse Alles en Jong de Meinse Robijns  jaar 
1814 (7) 

6640  542 

13-06-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het voorstel om i.p.v. zijn verzoek ontslagen Binkes Rinke te proponeren Poppes Bauke Pijtters en Albada Tjetie 

Douwes enz. jaar 1815 (1) 

6648 47 

30-01-1816 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende  de rekweste van de Algemene Armevoogden van het vlek Balk dat hunne verplichting tot Aliementatie van Kalkstra 

Doede Geerts en kinderen mar dat deze geen 5 jaar enz. jaar 1816 (1) 



6648 52 

29-01-1816 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het Rekweste van Sterkenburg Joecke Jans Deurwaardewr Executant betreffende de contributie tot vinding van het 

achterstallige tractement van den Predikant te Harich enz. jaar 1816 (2) 

6651  209 
01-05-1816 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig 

Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, 

Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses 
A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., 

Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de 

beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn 
vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de 

Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes 

Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij 
P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, 

Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes 

Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

6394 292 

10-04-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de Gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrefende  

dat na de afloop van de opschrijving voor de Nationale Militie is hem gebleken dat bijna alle mans ersonen van de Vlekke Balk in 

de termen vallenvan de Schutterlijke dienst enz. jaar 1815 (1) 

5997 223 

11-03-1815 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van 

proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten 

over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 

6017 775 en 776 
27-12-1816 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Balk,  Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  
Lemmer jaar 1816  (5) 

8280 526-1, 14 

22-05-1840 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Gaasterland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen 

Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. 
de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle 

gemeenten van Friesland  (123) 

6024 437-C 
08-07-1817 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer  staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof 
arrondisement Sneek jaar 1817 (3) 

6042 44-B 

20-01-1819 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 
11-04-1820 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-C 

22-01-1821 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-B 

10-07-1821 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 
11-10-1821 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement over het het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6045 238 
13-04-1819 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Sneek  met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-B 
12-01-1820 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Sneek  met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Lemmer, , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn 

tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

8285 615-2, 14 
19-06-1840 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) te Wijckel wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen 

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

6852 5A 

26-08-1824 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Vrederechter wonende  te Balk, Reclamatieen van Schatplichtigen tegen hun aanslagen der 

Personele belasting o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp zijn Dienstbode (Meid) Ring Maaiken de 

Tuinman Smid Borger jaar 1824 (14) 

6021 252, 1,  

14-18 
17-04-1817 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te 
strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)   

6087 950 

15-10-1822 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren 

in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 

verdiende. Jaar 1822 (5) 

6839 4-A blz. 4 
06-04-1824 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van 
het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) 

dossier (15)  jaar 1824 

6625  330 

28-02-1814 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias), Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en ondertekend 

een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  dat gepasseerde saterdag hier gekomen 
zijnde om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat 

hunne Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van  Zeilmakers goederen uit 

hunnen winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn enz. 



heb ik genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser 

Jacob Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld 

hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl 

hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit Regnerus 
Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd enz. 

jaar 1814 (7) 

6259 722 
22-07-1815 

Reneman H. te Idaard Heelmeester wordt betaald  uit de kas van onvoorziene uitgaven wegens de bediening der Epidemische 
ziekte in 1811 enz. enz. jaar 1815 (1) 

6624 317 

27-02-1814 

Reneman Idzerda H.  ---- Sipkes Tjeerd wordt vermeld in een brief van een geneeskundig onderzoek betreffende  besmettelijke 

ziekte Rauwerd en dat er in het Arm Huisgezin van voornoemde 10 personen aan voormelde enz. waarvan drie gestorven  en dat 

hij en zijn vrouw nog levensgevaarlijk ziek lagen en dan ook de volgende dag overleden  en dat dan ook ten spoedigste het huis 
gereinigd is en dat zij binnen 24 uur begraven moeten zijn enz. en ook bij het armoedige gezin van Watzes Ruurd  is deze ziekte 

uitgebroken verder worden genoemd Reneman Idzerda H.  Heel en Vroedmeester ook Artz C.  Heel en Vroedmeester is overleden 
dit document is ondertekend door Vitringa Coulon R?.  enz. jaar 1814 (4) 

6625 366 

11-02-1814 

Reneman Idzerda H.---- Loon van Folkert ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van 

Vriesland betreffende de post van Genees Heel en Vroedmeester in Rauwerd genoemd wordt Reneman Idzerda H. wonende te 

Wirdum  die een tractement van twee honderd guldens wat voorheen aan zijn voorganger Arts Christiaan is betaald enz. jaar 1814 
(5) 

8350 171-5 

19-02-1841 

Reneman J. Hervormde Predikant is beroepen van Jorwerd naar Nieuw Brongerga enz. jaar 1841 (4) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Reneman J. te Jorwerd 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) 

8211 988-3, 31 

26-09-1839 

Reneman J. te Knijpe wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6063 723 en 731 
16-10-1820 

Reneman Jacob---- Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton Hallum enz. en 
voor zijn functie wordt voorgedragen Plantenga Pieter 26 jaar, Albarda Jan Hz. 23 jaar  , Reneman Jacob 23 jaar en Lycklama 

Andreas 23 jaar , jaar 1820 (4) 

6102 23 
06-01-1824 

Reneman Kolde D. P. ---- Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur (met handtekening) verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland 
om zo spoedig mogelijk een Plattegrond teekening van de drie voor vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden enz. 

benevens van een gedeelte van de tuin aan de Heer Kolde Reneman D. P.---- in eigendom toekomende en deze verkoopt een stuk 

grond  ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz.  jaar 1824 (2) 

6101 
 

1345+1346 
25-12-1823 

Reneman Kolde D. P. hij verkoopt een stuk grond  ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en 
militair gevangenis enz.  jaar 1823 en 1824 (10) 

6088 1088 

18-11-1822 

Reneman L. ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  

CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze 

handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. 

W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. 

J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8) 

6090 45 

14-01-1823 

Reneman L. ---- Mebius Wijbe Jac. Engelsmazoon Dominee op het request van Reneman L. enz. enz. moet er 2 maal op de 

zondag gepredikt worden enz. jaar 1823 (1) 

6254 140-B-blz. 31 

17-01-1815 

Reneman L. de erven heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe achter de Hoven , wordt vermeld in de Eeuwige 

Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 
Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6034 398 

30-05-1818 

Reneman T. A.  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) 

6254 140-A blz.35 

17-01-1815 

Reneman T. de erven Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe achter de Hoven , wordt vermeld in de Eeuwige 

Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6853 18-A 

11-09-1824 

Reneman T. L. te Balk Betreft een door de Gouveneur gelezen  en antwoord op,  reclame op de  aanslag op de personele belasting  

jaar 1824 (6) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Reneman Tacke A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Reneman te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 

Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 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) 

8375 708-5_14 

20-07-1841 

Reneman te Wijckel staat als aan wien wordt uitgevoerd de wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. 

(Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Reneman Trijntje, 56 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) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6060 480 

06-07-1820 

Reneman van D. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

8348 138/7-9  
00-00-1841 

Reneman, Nicolaas Petrus  te Leeuwarden,  Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van  
kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841 (11) 



6082 453 

03-05-1822 

RenemanD. P. van Colde, 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) 

6872 31-03-1825 
12-A 

Renemann D. P. Kretch een ambtelijk stuk jaar 1825 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Renemen Dodoneus Peruis v:K Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6865 4-A 
21-01-1825 

Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A.  een document van de algemene rekenkamer finaal 
verrekende  declaratieen van hen  als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer tot support van de kostbaar 

onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200  en ene  ten behoeve van Brandsma Wybe Rommerts 

wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen  ten bedrage van fl. 
1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds  wegens het repareren  van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten 

bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5) 

6865 46-C 
20-01-1825 

Renger Wouter Boukes geloot te Leeuwarden  in 1821 hij komt voor in een document Zitting van de Militieraad  enz. enz. jaar 
1825 (3) 

8351 199/8 

00-00-1841 

Rengering Jenneke, Landbouwer te Gelszlaar, betreft het beroep bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen het arrest bij de 

Provincie Gerechtshof van Gelderland. (13) jaar 1841 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wijmbrit- 

      seradeel 
 

Rengers  (Baron)  te IJsbrechtum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

6101 1314 

17-12-1823 

Rengers  (Douairaire)  geb. van Lijnden De Algemene rekenkamer stuurt een declaratie van haar terug ter betaling ten bedrage van 

fl. 200 voor subsidie als eigenaar der der Stavorensche  Zuidermer enz. enz. jaar 1823 (2) 

6416 111 
31-03-1817 

Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van  Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6418 256 

05-06-1817 

Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van  Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas van Woudsend  en Schotanus Stijntje Gerrits zig in het laatst 

van het jaar 1816 bij mij ten huwelijk heeft aangegeven enz. maar geen bewijs van voldoening der militie heb ik het voltrekken 
van het huwelijk geweigerd enz. jaar 1817 (4) 

6419 316 

20-07-1817 

Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat bij de bedoelde Borneman Nicolaas twijfelachtig is  of hij ten aanzien van de Nat. 
Mil. behoort tot de gemeente enz. jaar 1817 (2) 

6421 410 

13-09-1817 

Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Postma Klaas Tjerks Verlofganger Schippersknecht en te Woudsend thuis 

behorende heeft zich op dinsdag bij mij vervoegd dat hij  enz. jaar 1817 (1) 

6422 468 +513 

09-10-1817 

Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas van Woudsend door hem de 4e is aangeschreven om zich op 

woensdag den 8e dezer maand te melden in Leeuwarden maar deze zich in Amsterdam bevind enz. jaar 1817 (3) 

6426 77 + 88 

16-02-1818 

Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Overzee Ype Aukes zoon van Overzee Auke Jans en Ypes Renske wonende te 

Heeg  in de Fransche Conseriptie gevallen zijnde in den jare 1812 wil uit den dienst enz. jaar 1818 (6) 

6100 1087 
04-11-1823 

Rengers (Jonkheer) Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier 

(10) 

6871 25-03-1825 
13-A 

Rengers (Regnerus) Hendrik van Burmania Baron---- Bouricius Louis Ontvanger te Baard, hij staat op het document 
Alphabetische staat behelzende voordragt van Kandidaten voor den post van Controler van de Directe Belastingen in en Uitgaande 

Regten en Accijnsen in de Controle Leeuwarden No. 2, de aftredende ambtenaar is Rengers (Regnerus) Hendrik van Burmania 

Baron enz. op deze lijst geboortedatum en plaats, burgelijke staat, welke talen hij spreekt, aanmerkingen en een uitvoerige kolom 
algemeene aanmerkingen enz.  jaar 1825 (7) 

6380 3 

24-01-1814 

 

Rengers ….? ---- Bergsma E. H. hij schrijft een zeer uitvoerig rapport betreffende de loting te Lemmer voor de Militie, aangezien 

in deze hoek de vorige keer relletjes zijn uitgebroken waren er nu 2 veldwachters voor de kerk geposteerd ik heb bij de heer 

l’Amoraal,  Rengers ….?  geïnformeerd of de kerk in gereedbaarheid was gebracht, het kleppen van de klokken op de bepaalde 
uren , het posteren van Veldwachters voor de deur van de Kerk als  twee gewapende gerechtsdienaren onder het opzicht van de 

Stads Major van Leeuwarden en tot het bezorgen van Lotingsbiljetten en schrijfbehoeften enz. enz. ook genoemd de heer Eysinga 

….? Het blijkt dat de heer Rengers de hoge nummers bovenin heeft gelegd zodat hij daardoor de gunst van die van Lemmer enz. 
er zal hiernaar een onderzoek komen. Verder is de loting zeer rustig verlopen,  Enz. jaar 1814 (8) 

6074 720 

20-09-1821 

Rengers ….? ---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok genoemd wordt als 

grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes Jacob, en tussen het 
weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob, 

Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles,  

Rengers , Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. 
enz. jaar 1821 (9) 

6091 173 

24-02-1823 

Rengers ….? (Directeuer)  Staat op een Tableau van voorlopige beloningen voor het bijzonder bureau van het Kadaster met 

vermelding van o.a. zijn beloning/tractement  Jaar 1823 (4) 

6390 26 
05-12-1814 

Rengers ….?---- Jong de Steffen Steffens, oud 39 jaar een ingezonden procesverbaal van het verhoor van eerstgenoemde door de 
Off. bij de rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen de heer Kratzsch D. C. F. omdat hij niet heeft voldaan aan de wet van de 

Landmilitie enz. thans met zijn huishouding wonende te Leeuwarden  heeft geen werk maar is zoekende en verklaart dat zijn 

vader is geweest Jans Steffen overleden te Bolsward en zijn moeder genaamd is Steffens Trijntje hans nog wonende in het enz. en 
dat hij gediend heeft bij de heer Rengers ….? enz. jaar 1814 (3) 

6048 478 

16-07-1819 

Rengers ….? Jonkheer is Directeur der Belastingen in Friesland, jaar 1819 (4) 



5711 3 

28-08-1902 

Rengers ….? 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) 

6251 1130 
21-11-1814 

Rengers ….?---- Velde van der J. Ontvanger te Lemmer  schrijft en tekent een stuk met als onderwerp: dat hij op 23 september j.l. 
in zijn kwaliteit,  de Schout en Municipale raden van Lemmer Rekening en verantwoording gedaan enz. ook komt in dit stuk voor: 

Sleeswijk R. en Rengers deze hadden tot 1812 de administratie in handen enz.  komt voor de overleden Boomsma J. waarvan in 

1813 de laatste overdracht enz.  jaar 1814 (5) 

6642 659 
29-07-1815 

Rengers B. W. (Bernhard Walraad) van Welderen Baron, hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van 
Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde 

vergadering der Staten Generaal enz. jaar 1815 (2) 

8214  1032/17 
09-10-1839 

Rengers Baron E. L.---- Jorna Sijberen Wopkes heden is de overdragt gedaan van het erf en terrein waarop vroeger heeft gestaan 
de Huizing met Stallinge en Schuur gelegen langs den straatweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grenzen door 

Wellenbergh P. (H.P.). Hoofd Ingenieur en Rengers Baron E. L. Agent van Domein enz. jaar 1839 (5) 

6070 424-25       25-
05-1821 

Rengers Burmania ….? hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Rengers Burmania hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6082 453 

03-05-1822 

Rengers Burmania, , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6047 379 

03-06-1819 

Rengers D. G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Rengers D. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6034 398 
30-05-1818 

Rengers D. G. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6028 810 

13-11-1817 

Rengers Doetje 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) 

6025 553 

20-08-1817 

Rengers Doetje en Watzes Vrouwkje , Els van Jan , Els van Jan en Vries de Tjeerd, Cobus Jan Jong de Pieter Lieuwkes,  Steenstra 

Tjalling zij hebben de besmettelijke gevangenisziekte die zich heeft geopenbaard in het Blokhuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 

1817 ( 3) 

6026 652 
23-09-1817 

Rengers Doetje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis 
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en corectie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met 

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

6869 03-03-1825 
6-A blad 4 

Rengers Douairiere van Lijnden zij 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) 

6865 19-A 
20-01-1825 

Rengers Douariere geboren Lijnden van komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  

enz enz  jaar 1825  (3) 

9182 24 

06-01-1916 

Rengers Douwe Jan,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

6101 1314-b 

17-12-1823 

Rengers geboren van Lijnden van de Douariere fl. 200.=  voor subsidie als eigenaren der Stavorensche Zuidermer enz. jaar 1823 

(1) 

6047 379 

03-06-1819 

Rengers H. R. van Burmania Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6059 409 

10-06-1820 

Rengers---- Hap H. J.  , hij woonde nog geen jaar in de gemeente Langezwaag en was een behoeftig persoon  Onderwerp: 

Mobilaire Belasting , wordt in genoemd  de Directeur de heer van Breugel en de de Directeur de heer Rengers enz. enz. enz. jaar 

1820 (8) 

6070 424-24        
25-05-1821 

Rengers Hendrik R. van Burmania 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) 

6100 1087 
04-11-1823 

Rengers Hendrik Regnerus van Burmania Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot 
het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 

(3) dossier (10) 

6034 398 

30-05-1818 

Rengers Hendrik te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6060 480 

06-07-1820 

Rengers J. S. G.  J. van Burmania, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Rengers J. S. G. J. v B. te Jelzum 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Rengers J. S. G. van Burmania, 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) 

6080 287 en 288 

20-03-1822 

Rengers J. W. F. L. wordt benoemd als Directeur der Directe Belastingen enz.,  jaar 1822 (19) 



6082 453 

03-05-1822 

Rengers Jhr. B. W. v. 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Rengers Jhr. Bernard Wolraad van Welderen   Hij wordt genoemd in een docuRingnalda Jacob  ment als persoon die  200 gulden 
of meer belastig moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Rengers Jhr. J. S. G. T. van Burmania, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

1822 (2)  alles (13) 

6082 453 

03-05-1822 

Rengers Jhr. J. van Burmania, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6082 453 
03-05-1822 

Rengers Jhr. Sjuik van Welderen, 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) 

6870 16-03-1825 
9-2-A 

Rengers Jhr. W. F. L.  Curator van s’Rijks Atheneeum te Franeker wordt vermeld in een document Staat der voor de Ontvanger 
der Registratieen gedurende 1824 voor pgave enz. dep. van Financieen enz. als getuige genoemd Limburg Stirum van A. D. 

verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (6)  Jaar 1825 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

Rengers Jhr. Willem Fredrik Schratenbach  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Rengers Johannes, 189 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis  

Arrest 

26-03-1824 

Rengers Johannes, 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) 

6046 328, 30-32 

11-05-1819 

Rengers Jr. Lamoraal Albertus Amilius (de erven) Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de 

Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (7) 

6047 392 

12-06-1819 

Rengers Juckema van Burmania R. H. S. G. (Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold) Baron Grietman van Gaasterland  deelt mede dat 

Meinesz Jelle ontvanger der belastingen zich met zijn huisgezin in Balk heeft gevestigd, op het document een stempel met het 

Gemeentewapen van Gaasterland zoals in 1819  enz. jaar 1819 (2) 

6090 74 
22-01-1823 

Rengers Juckema van Burmania R. H. S. G. (Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold) Baron thans Grietman van Gaasterland is 
benoemd tot Controleur der belastringen enz. Jaar 1823 91) 

6048 448, 1-7, 

11, 18, 19, 31 
06-07-1819 

Rengers Justinus Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente 

Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30) 

8214  1026/1-3 

07-10-1839 

Rengers---- Kempenaer de Quirina Jacoba van Andringa Douariere van Welderen Rengers zonder beroep, komt voor in een 

dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie 
overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en 

het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

3701 15-C 

09-02-1839 

Rengers Klaske Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11) 

6093 339 

23-04-1823   

Rengers L. A. A. de Douar; ,  Zij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente 

Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

6646  916 
01-12-1815 

Rengers L. A. F. ---- Adama Theodorus Predikant bij de Hervormde Gemeente te Koudum schrijft en ondertekend een document 
aan de Gouverneur van Vriesland dat toen in het jaar 1809 het zo voordelig beroep bij de Hervormde Gemeente te Berlikum door 

het afsterven van P. (Petrus) Nota vacant geworden enz. hij dsaar naar toe moest maar omdat hij al 25 jaar in Koudum woont wil 

hij dat niet maar er waren enz. verder genoemd in de bijlage een document van 1809 met de benoeming  Kerkvoogden van 
Koudum Wouters Eelke en Jans Dirk, Soethout Haye ondertekend door Bere de A. J. C., Keuchenius G.,  Dirk Jans, Rengers L. A. 

F.  jaar 1815 (10) 

6624 270 
14-02-1814 

Rengers L. J. J.  (Lamoraal Joachiem Johan) ---- Althuis van S. Griffier der Marie in de Gemeente Lemmer heeft bij de Heer 
Rengers L. J. J.  (Lamoraal Joachiem Johan)  overgedragen alle de boeken en papieren wordt vermeld in een document 

ondertekend door de Commissaris Generaal van het departement Sneek Olivier W.  enz. jaar 1814 (1) 

6622 2066 

12-12-1813 

Rengers L. J. J.  (Lamoraal Joachiem Johan) 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)    

6624 276 
17-02-1814 

Rengers L. J. J.  (Lamoraal Joachiem Johan)----Althuis van S. Klerk en Amamensis der Gemeente Lemmer heeft aan de de 
Commissaris Generaal van het departement Sneek Olivier W.  eenige Excessen door de Armvoogden in de Gemeente Lemmer 

tegen de Heer Rengers L. J. J.  (Lamoraal Joachiem Johan) (die gelast is de functie van Maire provisioneel waar te nemen) 

gepleegd van dewelk een proces verbaal (is ook aanwezig) is opgemaakt enz. verder staan in het Proces verbaal vermeld de 
Algemeene Armvoogden de Personen Koe de Gerrijt Jurjens en Hoeksma Feike Hylkes gekomen aan het huis van Rengers 

vergezeld van een grote menigte Armen en Galimenteerden en hebben met veel drift geld tot de bedeling enz. (zie ook document 

270) jaar 1814 (3) 

6624 271 

16-02-1814 

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) 

6631  1076 
02-09-1814 

Rengers L. J. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 



6647 26 

11-01-1816 

Rengers L. Jonkheer Kamerheer Z.M. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen 

binnen dit rijk enz. jaar 1816 (3) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 25 

06-02-1824 

Rengers L. U. (Jonkheer) 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 

6709 36 deel 2  blz. 
26 

16-01-1822 

Rengers L. U. 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) 

6260 843 

13-8-1815 

Rengers L.A.F.  ---- Tous J. H. (Baron) en Rengers L.A.F. Drost en Balluw van Gaasterland geweest zijn en toen weder op nu, 

klagten door de boeren gedaan zijn nopens het frauduleus wegens der Boer, terwijl bij herhaling de gewigten enz.enz. jaar 1815 
(3) 

6100 1137 

17-11-1823 

Rengers---- Lambsma S. Ontvanger der Beastingen te Minnertsga ,  van de directeur Rengers bestaan er geen bedenkingen tegen 

hem  om hem verlof te verlenen enz. jaar 1823 (1) 

6036 479 
07-07-1818 

Rengers Lamoraal Albert Amilius (Lijnden van Vrouwe Francina Godardina Constantia Douariere Jonkheer Rengers Lamoraal 
Albert Amilius) Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A. Beetsterzwaag ,  jaar  

1818 (3) 

6656 490 blz. 4 

15-10-1816 

Rengers Lamoraal Joachem Johan 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) 

6631 1147 
15-09-1814 

Rengers Lijnden van F. G. C. Douariere---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de Gemeente balk ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat de Kerkenraad van, en geassumeerden (waaronder de Municipale Raden Klijnstra Jan 

Pijters en Wierstra Uilke Luitjens) uit de Hervormden je Harig medegedeeld hebben dat enz.  en de verkoop van  Greidland  onder 

Westhem tot Petri 1815 bij Bonnes Klaas tevens een verklaring van Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. Predikant der hervormden te 
Harich dat hij verklaard  dat het Greidland verhuurd aan Bonnes Klaas en een Huis staande enz.  en een primitive inschrijving dat 

de Hoog weledele vrouwe Lijnden van F. G. C. Douariere Rengers enz. jaar 1814 (4) 

6867 11-02-1825 
10-A en Bijl. 1 

Rengers---- Lijnden van F. G. C. douariere Rengers te Leeuwarden en Balk, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende 
brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (21) 

6855 1-A 

08-10-1824 

Rengers Mense  Johannes benoemd tot schoolonderwijzer bij het stadsarmenhuis te Harlingen en zijn functie aanvaard, jaar 1824 

(2) 

6852 1-A 
31-08-1824 

Rengers Mense Johannes zijn aanstelling tot Schoolonderwijzer te Franeker jaar 1824 (3) 

6087 948-5 

11-10-1827 

Rengers Pieter J. 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Rengers Pieter J., 23 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Rengers Pieter J.,14 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) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Rengers R. H. van Burmania staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 

Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal 
deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

8382 870/12 

03-09-1841 

Rengers S. (Sjuck) van Welderen Baron is Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4) 

8364 498/10, 10 
21-05-1841 

Rengers S. (Sjuck) van Welderen Baron staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 
Nijland 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wijmbrit- 

      seradeel 
 

Rengers S. M. Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend de 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rengers Sjuck Jr. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6048 448, 1-7 
06-07-1819 

Rengers Sjuck, 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 voorkomen 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) 

9182 24 
06-01-1916 

Rengers Theodorus M. Therenius van Welderen Baron van,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en 

land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Rengers van  Welderen  Sjuk hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6070 424-24        

25-05-1821 

Rengers van  Welderen B. W.   hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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



6070 424-23        

25-05-1821 

Rengers van Burmania Jhr. S. G. 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) 

6420 351 1/2 
11-08-1817 

Rengers van Burmania Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold  Juckema (Baron) Grietman van Gaasterland ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  dat Betzema Betze Johannes niet werkelijk buiten heeft gevaren 

volgens zijn eigen verklaring enz. jaar 1817 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Rengers van Burmania, 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) 

5984 122 

15-02-1814 

Rengers van Rijs de Douariere en Haarsma M. L.  Onderwerp Taxatie loonen over 1812 en 1813 enz. jaar 1814 (2) 

6048 448, 1-7, 

11, 18, 19, 23 
06-07-1819 

Rengers van Welderen B. W. hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de 

gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30) 

6034 398 

30-05-1818 

Rengers van Welderen te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6063 686 

05-10-1820 

Rengers W. F. L.  ---- Conradi Albertus Jacobus  hij is op zijnh verzoek ontslagen  als curator van het Atheneum te Franeker en 

Scheltinga  Lid der Staten Generaal en Rengers W. F. L.  zijn aangesteld in die functie enz. jaar 1820 (2) 

6089 1172  
16-12-1822 

Rengers W. F. L. Baron hij wordt benoemd als Directeur der Directe belastingen  in en uitgaande rechten en accijnsen enz. jaar 
1822 (11) 

6048 477 

16-07-1819 

Rengers W. F. L.---- Breugel van Casper op zijn verzoek   wordt  hij eervol ontslagen tot dusverre was hij Directeur der Directe 

Belastingen en in des selfs plaats is benoemd Rengers W. F. L.  enz. enz. 1819 (1) (dossier 4) 

6631  1076 
02-09-1814 

Rengers W. F. L. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

9134 767 

23-05-1883 

Rengers W. J. (Wilco Julius) van Welderen Baron hij is na een herstemming tussen  hem en Konijnenburg van D.  gekozen als lid 

van de Provinciale Staten , aftredende leden zijn  Humalda van Eysinga J. F., Jongsma E.,  Slooten van A. H. en Velstra T. jaar 
1883 (2) 

9134 1249 

11-09-1883 

Rengers W. J. (Wilco Julius) van Welderen Baron krijgt eervol ontslag als Burgemeester van Leeuwarden jaar 1883 (2) 

6087 1021 
31-10-1822 

Rengers W. L. F.  een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp:  opcenten op de  grondbelasting met bedragen 
enz. jaar 1822 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Rengers W. S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6070 424-25       25-
05-1821 

Rengers W. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Rengers W. S. te Jouwerd 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rengers W. van Welderen Jr. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6631 1123 

17-09-1814 

Rengers W. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst 

met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

6624 161 

31-01-1814 

Rengers Willem C. G. (Carel Gerard) van Welderen Baron, Gewezen Maire van Lemmer heeft kennis gegeven dat er in de 

Gemeente geen Schout bevind en er wordt voorgedagen de heer Andringa de Kempenaer van A. A. (Antoon Anne) Jhr. enz. jaar 
1814 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Rengers Willem Frederik Lodewijk (Baron), 205 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) 

6656 490 blz. 5 

15-10-1816 

Rengers Willem Frederik Lodewijk staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 

Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  
aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6412 397 

26-11-1816 

Rengers Willem staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van Oorlog aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij  buiten Europa en behorende tot de O. I. Troepen op 
den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met vermelding van 

overlijdensdatum, geboorteplaats enz. jaar 1816 (2) 

6631 1123 

17-09-1814 

Rengers Y. ?. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst 

met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

3586 19, 19a-b 

10-01-1840 

Rengers----Welderen W. C. G. Baron Rengers---- 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) 

6390 19 

08-12-1814 

Rengia Rinse T. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende 

onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat 
in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. 

enz. jaar 1814 (3) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Rengnerius Maaike, 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) 

9182 285/12 
07-02-1916 

Renia Haije Franeker Politieagent Met Signalement, jaar 1916 



6424 607 

11-12-1817 

Renier Corneil * 1778 Burlinghien 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 oktober 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 9 
16-01-1822 

Renier J. ….? te Veere, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 
de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van 

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

6683 2 deel 1, 8 

04-01-1819 

Renier J. Predikant te Veere 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) 

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Renier J. te Veere Predikant Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van 

dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2,11 

22-01-1818 

Renier J. te Veere 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) 

6683 2 deel 2, 12 

04-01-1819 

Renier J. te Veere wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Renier J. te Veere, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het 

classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 13 

06-02-1824 

Renier J. te Veere, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het 
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot 

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

dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

13 

16-01-1822 

Renier J. te Veere, 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) , 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Reniersma P. W. 30 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

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

6397 694 
29-07-1815 

Rening Luitenant Kolonel van het Regiment Ligte Drag. No. 4 is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij 
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van 

Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6830 18-A blz. 19 

21-01-1824 

Renja F. D. de weduwe te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6251 1074  

29-10-1814 

Renja Fokke D. Verwer te Molkwerum, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Koudum 

wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

5666  Jaar 1898 
akte 8 

Renkema H. en Renkema K. delen o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen 
en Vee van Munnklezijl naar  Leeuwardenv.v. en naar Groningen v.v. ook wordt vermeld de  vertrektijden  enz. jaar 1898 (4) 

5666 8 

17-08-1898 

Renkema H. Munnekezijl Nieuwe Stoomboot  Munnekezijl op  Groningen en Leeuwarden  , Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1898 

5664 274-a, 20 
28-02-1918 

Renkema H. Munnekezijl Schip de Munnekezijl,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 27, 6 

16-04-1914 

Renkema H. Munnekezijl Schip de Munnekezijl,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 162, 20 
27-02-1917 

Renkema H. Munnekezijl Schip de Munnekezijl,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 16 

17-04-1913 

Renkema H. Munnekezijl Schip deMunnekezijl,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5672 153 
16-08-1898 

Renkema H. te  Munnnekezijl & Renkema K. te Visvliet  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 
“Onderneming ” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 

9182 285/23 

07-02-1916 

Renkema Jacob Wirdum van beroep Veldwachter met vermelding met van zijn Signalement zoals kleur ogen, haar vorm gezicht 

enz., jaar 1916 

5666  akte 8 
00-00-1898 

Renkema K.---- Renkema H. en Renkema K. delen o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal openen tot vervoer van 
Personen , Goederen en Vee van Munnklezijl naar  Leeuwardenv.v. en naar Groningen v.v. ook wordt vermeld de  vertrektijden  

enz. jaar 1898 (4) 

5672 153 
16-08-1898 

Renkema K. te Visvliet  & Renkema H. te  Munnnekezijl verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 
“Onderneming ” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 



5666 8 

17-08-1898 

Renkema K. Visvliet Nieuwe Stoomboot  Munnekezijl op  Groningen en Leeuwarden   , Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1898 

6087 948-2 

11-10-1827 

Renkes Tjalle 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Renkes Tjalle, 38 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Rennes Elisabeth gehuwd met  Muller J. L. , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  

Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 
1819 (4) 

6039 792 

27-10-1818 

Rennes Elisabeth huisvrouw van Muller J. L. ,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van 

Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen Boelens F. A. te 
Beetsterzwaag   jaar 1818 ( 3) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Renney G. Kapitein is met zijn schip de Agnes te Helvoet op 3 mei gearriveerd  komende vanuit Newcastle 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Renno Luitenant Kolonel bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. 

Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 
1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 

1815 enz  jaar 1815 (5) 

8015 886, 254 

01-09-1837 

Rennoldzon T. R. Engeland Schipper op de Nord Humberland, jaar 1837 

6414 27 

15-01-1817 

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

extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 

guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement 
qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand 

on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus 
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, 

aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En 

aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie 

van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 
aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min 

van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 
authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 

getekend is. jaar 1817 (5) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Renoud Sijbe, 662 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) 

6389 47 

01-11-1814 

Renouw Sijsrianus Johannes ongehuwd en zig in Zwolle bevindende en vertrokken naar Leeuwarden hij wordt gezocht wegens 

desertie enz. jaar 1814 (1) 

6390 126 
29-12-1814 

Renouw Siprianus Johannes er is een opsporingsbevel tegen hem maar tot nu toe zijn de zoektochten vrugteloos geweest enz. jaar 
1814 (1) 

6394 234 

06-03-1815 

Rens (Reus) Theunis Douwes(Uitlandig)  staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende 

tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

6633  1455 
05-11-1814 

Rens Jacob---- Eschauzier P. (Pierre) Schout van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de 
Kerkmeesteren van Westerschelling geauthoriseert tot den verkoop van eenige effecten voor de beatling van den predikant enz. 

ook aanwezig een brief van de 

8384 920-20 

17-09-1841 

Rensen Willem *  Zutphen 23-07-1815, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, 

voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit 
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

6627 584, 1-2, 19 

30-04-1814 

Renses Jan wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang 

van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

6424 584 
02-12-1817 

Renshoven S. F. 10 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) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Rensma (Reinsma?) R. Z. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rensma F. B. , 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) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Rensma G. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 



Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8210  958/2 211 

Bladz. 6 
17-09-1839 

Rensma H. M. te Anjum 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) 

8220   1137/9, 1 

06-11-1839 

Rensma Harmen M. 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) 

5998 312-A 

03-04-1815 

Rensma J. H.---- Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als Zetter 

samen met  Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. A? of H?. ondertekend door de Schout van de Gemeente 

Oudega enz. jaar 1815 (1) 

6251 1119 
21-11-1814 

Rensma R.., Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Ureterp enz. 
jaar 1814 (2) 

6840 36-A  

blz. 24 
22-04-1824 

Rensma Rienk 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) 

6070 424-25       25-
05-1821 

Rensma Sake  IJmes 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) 

8214  1036/14 

10-10-1839 

Renssen J. J. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te 

bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 

06-02-1824 

Renssen M. te Ter Borg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 

06-02-1824 

Renssen M. te Terborch, 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 

6631 1066-18 

02-09-1814 

Rensum W. K. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 
Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6395 467 
29-05-1815 

Renswou van S. ---- Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland dat bij hun vervoegde Renswou van S. Sergeant bij de Depot compagnie 3e Bat. Inf. der Landmilitie komende van 

Sneek en begeleidende twee wagens kleding en wapening stukken bestemd voor Steenwijk enz. jaar 1815 (2) 

6417 176  
3e Bataillon 

22-04-1817 

Renswoud van Steven 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon 
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met 

een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 

omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

7977 148-4 

10-02-1837 

Rentjema Tj. B. te Rinsumageest wordt vermeld op een staat van ingekomen Declaraties van Brief en Pakket Porten over het 2e 

half jaar 1836 enz. jaar 1837 (4) 

6851 26-D 

17-08-1824 

Rentjes Trijntje---- Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens   wijlen en zijn weduwe Rentjes 

Trijntje,  door een hond gebeten  die dol was  enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaarjaar 1824 (6) 

6840 36-A  

blz. 32 

22-04-1824 

Rentjes Willem Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6626 527 

18-04-1814 

Rentmeester Rein Hiddes----Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer 

Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat denzelve 

op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma 
Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige 

belastingschuldigden  te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank  te Sneek  waarin genoemd 

Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob  Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen 
Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, 

Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die 

ons te kennen gaf dat enz.  jaar 1814 (7) 

6643 723 

01-09-1815 

Rents Wilcke Gestrand 17-07 op den Abt bij Ameland Schipper op de Vrouw Catharina 

6252 1179-35 

08-11-1813 

Renzes Douwe wegens vrachten voor Miliaren van Anjum naar Dokkum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 

gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 
Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6840 36-A  

blz. 31 
22-04-1824 

Renzes Joh’s. de weduwe  Arbeidster 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) 

6054 20 
10-01-1820 

Repelaar Driel van  O. (Jonkheer) Minister van Staat enz. een ambtelijk stuk  jaar 1820 (5) 

6644  824 

30-09-1815 

Repelaar van Driel O. Jonkheer en Goubau d’Hovorst Baron, worden vermeld in een document ondertekend door de Secretaris 

van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Commissariaat opgericht voor de 

Roomsch Catholieken enz. jaar 1815 (1) 



6004 880 

26-10-1815 

Repelaar van Driel O.---- Maanen ….? van,  is benoemd tot Minister voor het departement van Justitie en de heer Jonkheer 

Repelaar van Driel O. tot Commissaris Generaal voor het Onderwijs en de heer Baron Goubau d’Hovorst tot Directeur generaal 

voor de zaken van de Catholijke Eeredienst enz. enz. jaar 18152) 

6644  854 
26-10-1815 

Repelaar van Driel staat vermeld in een brief van de Nederlandsche Priuns van Oranje na de zegen op de Landing van Napoleon 
Buonaparte en het herstel van de wettige regering enz. wordt provisioneel belast met de zaken der Hervormden en Roomsch 

Catholijke ere diensten enz. jaar 1815 (3)  

6651  194 

04-05-1816 

Repelaer van Driel Commissaris Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenschappen ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekwest aan de Commissaris Generaal van Oorlog van de heer Noort van J. C. te 
Leeuwarden wonende en te ’s Gravenhage geboren enz. jaar 1816 (4) 

6683 2 deel 1, 2 

04-01-1819 

Repelius F. H. Predikant te Echteld tot Secundus van de heer Willigen van der P. voor de Classis van Tiel van het Provinciale 

Kerkbestuur van 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) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Repelius F. H. te Echteld Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 1 

04-01-1819 

Repelius F. H. te Echteld 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) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Repelius F. H. te Echteld, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 1 

06-02-1824 

Repelius F. H. te Echteld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 

06-02-1824 

Repelius F. H. te Echteld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

1 

16-01-1822 

Repelius F. H. te Echteld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

6709 36 deel 2  blz. 

7 

16-01-1822 

Repelius F. H. te Echteld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

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

6683 2 deel 1, 6 

04-01-1819 

Repelius F. H. tot Classificaal Assessor 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) 

6683 2 deel 2, 7 
04-01-1819 

Repelius J. H. te Echteld 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) 

6671 54 deel 2, 7 
22-01-1818 

Repelius T. H. te Echteld Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 6 
22-01-1818 

Repelius T. H. te Echteld 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) 

5994 1055 
29-12-1814 

Repkes Pieter de weduwe te makkum. Onderwerp; de beslaglegging op haar goederen door de belastingen enz. jaar 1814 (1) 

5662 15 

00-00-1885 

Repko & Co. Harlingen Schip de Voorwaarts,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 45 
01-04-1881 

Repko & Co. Harlingen Schip de Voorwaarts,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 15, 45 

00-00-1883 

Repko & Co. Harlingen Schip de Voorwaarts,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 230 
21-04-1881 

Repko & Co. Harlingen Schip de Voorwaarts,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

8184 449/8, 211 

29-04-1839 

Repko & Feersma Harlingen van beroep Scheepsmakelaars,  jaar 1839 

8295 821/24, 286 
17-08-1840 

Repko & Teensma Harlingen Scheepsmakelaars,  jaar 1840 

8201 785/9 

07-05-1839 

Repko & Teersma Harlingen Cargadoors onderwerp betreft teruggaaf van het laatst betaalde tonnegeld van het het verongelukte 

schip de Jonge Dirk  (verongelukt 19 April  1839 Listerland in  Noorwegen) gevoerd door de schipper Mulder W. K. te Harlingen 
Koopvaart en zeevaart tijdingen, jaar 1839 (8) 



6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Repko Christiaan staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur 

van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele 

Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

8360 393/11,286 

22-04-1841 

Repko en Feersma Harlingen Schip de Het Toeval,  jaar 1841 

8285 615-25 

19-06-1840 

Repko Frederik het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als vrijwillig schutter enz. en op 

zijn verzoek dec. 1831 ontslagen dat hij is gehuwd en 4 kinderen heeft en en in armoedige omstandigheden leeft enz. jaar 1840 (4) 

3579 100 

30-01-1843 

Repko J., ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij 

Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, 

Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 
(2) dossier  (30) 

9465 Deel 3, 16 

06-08-1836 

Repko Jan  Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  

te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1836 (8)   

5665 30-12-1880  

akte  

95 t/m 99 

Repko Jan ,---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder beroep, Miedema ….? 

, de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan  van beroep Trekschipper,  Bouwmeester Wieberen 

van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus  van beroep Trekschipper, allen eigenaars van het vaste Veer tusschen Sneek en 
Leeuwarden  aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief met al hunne 

handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op Leeuwarden, wat ook in een advertentie  (3stuks 

aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te 
Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn 

ook vermeld,   jaar 1880 (4) 

9181 1751 
06-10-1915 

Repko Johan Frederik,  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) 

6869 04-03-1825 

9-A 

Repko Jr.---- Jonge de Meilof Jans, Kapitein van het te Harlingen liggende schip de Vrouw Martha, Onderwerp een afgegeven 

Zeebrief (hij wil naar Amsterdam varen) ook worden genoemd  de Convooylopers Teersma & Repko Jr. te Harlingen jaar 1825 

(3) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Repko T. nr. 127 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8184 449/8, 211 

29-04-1839 

Repko Y. A. (Wijlen) Scheepsmakelaar,  jaar 1839 

8057 1095/1 
34/9484 

01-11-1837 

Repko Y. J. Harlingen Schipmakelaar, jaar 1837 

8266 221/1, 105 

03-03-1840 

Repkos Feersma Harlingen Cargadoors,  jaar 1840 

6047 379 

03-06-1819 

Rerdsma Djurre (of Reidsma) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6397 694 
29-07-1815 

Resaler Dragonder bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert 

Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6089 1186          
21-12-1822 

Resen van J. W. ,  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) 

6089 1186          

21-12-1822 

Resen van S. W. ,  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) 

6425 38 
26-01-1818 

Resolutie Boek vann het collegie van Heeren gedeputeerden de Staten van de provincie Vriesland met het contigent van 
manschappen door de provincie te leveren vermeld alle Gemeenten een extract daar uit enz. jaar 1818 (5) 

6247 609-K-v 

14-07-1814  

Ret(einden?) P. een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen 

Crimineel 

26-03-1824 

Retslof  Carolina, 224 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) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Retslof Carolina geb. Smijdmel Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het 

vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag 
Jaar 1824  (6) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Retslof Carolina 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) 

6838 7-A bijlage 2 
Vrouwen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Retslof Carolina, 21 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6855 35-A 

02-10-1824 

Retsma Klaas Brander te Kollum Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paarden. Jaar 1824 (4) 

6252 1179-42 

08-11-1813 

Retzes Uilke wegens Kamerhuur te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen 

Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van 
Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 



6418 248-DD  

4e Compag. 

3e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Reug Sijbrand Jan staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 

Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 

een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Reuijl Hendrik Jan, Kannonier Bataillon Vrijwillige Artillerie * 27-01-1803 Kampen ,  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) 

6378 26 

07-12-1813 

Reuling Joel Coenraad 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) 

6043 116 
16-02-1819 

Reumker Petrus Joseph Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  
Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Noord Holland   jaar 1819 

(4) 

6394 234 
06-03-1815 

Reus (Rens?) Theunis Douwes (Uitlandig) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende 
tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

5666 1 

18-02-1904 

Reus C. Harlingen op de Noorderkade  Aangifte voor vrachten Stad Franeker III, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

3698 A-12 
08-10-1828 

Reus de Aafke, 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Reus de Assuenes, Vlieland is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, 

Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, 

Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte 
waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) 

dossier (8) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Reus de Assuerus, 150 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 

12-08-1839 

Reus de Jacob Siebes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 

18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

6087 948-2 

11-10-1827 

Reus de Jacob 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Reus de Jacob, 57 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van 
het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent 

gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 
1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Reus de Jacob, 84 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Reus de Jan, 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Reus de L. G. te Rauwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

8257  69/20, 2 

nr.  132 

20-01-1840 

Reus de Siebe Winsemius te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder 

de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9725 Deel I   

Blz. 20 

00-00-1866 

Reus Teunis  Grenadiers en Jagers  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 12 

00-00-1865 

Reus Teunis,  Regiment Grenadiers en Jagers, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1865 (2) 

6628 755 
06-06-1814 

Reutz---- 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) 



6013 399 

08-07-1816 

Reuver Gerrit geb. Oldenzaal, 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) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Reuver Henricus Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 30-12-1811 Oss,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Revalje Stephanus, 966 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) 

6871 22-03-1825 

11/5-C 

Reveda Hilbrand Juts staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale 

Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)  
(dossier 5) 

6028 810 

13-11-1817 

Reveille Steph. Jr. 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Reveille Steph. Sr. 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) 

6026 652 

23-09-1817 

Reveille Steph.’s Sr. 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) 

6026 652 

23-09-1817 

Reveille Steph’s Jr. 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Reveille Stephanus, 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Reveltje Jacob Jan, 340 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) 

6021 235 

14-04-1817 

Reverchon ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur 

over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den 

Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, 
Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Reverda---- Jobs Antje (Reverda) , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 

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 (13) 

9191 1456 

26-11-1920 

Reversma  Roelof Franeker Geweigerd als Veldwachter, jaar 1920 (4) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Revida (Bevida? Hilbrand Jobs 166 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Revida Hilbrand Jobs 5 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Revida Hilbrand Jobs te Baarderadeel 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Rewald Jan 35 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Rewald Jan 575 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) 

9725 Deel 2  

Blz.15 

00-00-1878 

Rewgoord Poppe naar Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt 

voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Rewiersma Ph. 896 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) 

6387 134 

24-09-1814 

Rewiersma Philippus hij hij is gearriveerd bij het 1e Bat. Inft. Landm. die Plantinga Wijtse Sierks zonder vervanger bij dit bat. 

Enz. enz. daar laatsgenoemde gedetineerd is in de geweldigen provoost te Den Haag als betigd zijnde door Rosema G. K. als 
medepligtig te zijn aan gepleegde diefstal enz.jaar 1814 (1) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Rewiersma Pieter Wiebe 241 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) 



8214  1028/12 

08-10-1839 

Rextum Andries Jans 8 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) 

5673 
 

138 
13-10-1905 

Reyd v.d. J. H. , Visch Handelaar te Heerenveen verzoekt in een door hem geschreven en getekende biref om vergunning voor 
zijne motorboot genaamd “De Laster” volgens meetbrief lang enz. jaar 1904 (4) 

6830 18-A blz. 27 

21-01-1824 

Reyerzen Auke 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) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Reyger de Johannes Bruins * 29-03-1815 Matroos op de Hoop en Verwachting 

8280 526-1, 34 
22-05-1840 

Reyinga S. J. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Reyinga Sybren Jetses, 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) 

4635 A-1, 48 

10-01-1884 

Reynholds Carl Gezagvoerder Norrona, 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. 

6859 9/A 

17-11-1824 

Reys Gerrit Gerbrands 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) 

6384 102 

07-06-1814 

Rham Jacob,  van Sneek , hij is naar Sneek gezonden om de Landstorm Exercitie te leren en moest worden beloond met een 

bedrag van enz. enz. maar dat IJlst behoeftig is enz. jaar 1814 (1) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Rhatenbeek C. G. te Brussel, 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 

6043 116 
16-02-1819 

Rheden Rijssum van Rudolps J. B. , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  
Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 

1819 (4) 

6020 178 

24-03-1817 

Rheden van Gerard Henri staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Bolsward 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 17 
06-02-1824 

Rhee van F. te Ommen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 blz. 16 
22-01-1818 

Rhee van J. C. te Poortvliet 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) 

6671 54 deel 2,12 
22-01-1818 

Rhee van J. C. te Poortvliet 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) 

6683 2 deel 2, 12 

04-01-1819 

Rhee van J. C. te Poortvliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6655  399 blz. 4 
29-08-1816 

Rhee van J. te Poortvliet, 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Rheede van Panhuis van, Generaal Majoor is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert 

Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Rheenen van 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) 

6683 2 deel 1, 10 

04-01-1819 

Rhijnvis Feith (Mr.) Ouderling te Zwolle tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord 

de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, 

ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 

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

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Rhijnvis Feith ….? Mr. te Zwolle Ouderling Classis Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 

6655  399 blz. 6 
29-08-1816 

Rhijnvis Feith ….? Mr. te Zwolle, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd 

tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6671 54 deel 2,15 
22-01-1818 

Rhijnvis Feith Mr. ….? te Zwolle Classikale Bestuur van de provincie Overijssel 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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Rhilemann  Bernardus, komende van Pruissen :  Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. Armenvoogdij  te 

Dronrijp onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6408 305 
26-08-1816 

Rholy J.----Buijsing R. (Reinder)  Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de heer Antonides J.  en Rholy J. aannemer het betreft een betaling van f.3670-4-0  

enz. jaar  1816 (2) 

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

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

een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. 

Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6830 18-A blz. 19 
21-01-1824 

Rhuman L. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen 
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen 

een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. 
Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6683 2 deel 2, 16 

04-01-1819 

Rhynvis Feith (Mr.) te Zwolle 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Ribbens Anthony,  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) 

8061 1304/6 

34/111400 
29-12-1837 

Ribberink A. Deventer Schipper, jaar 1837 

6014 515 

05-08-1816 

Ribbius Rochus---- Hooft Graafland Pieter Cornelis en Ribbius Rochus worden aangesteld als Controleur der Directe Belastingen 

in Noord Braband enz. jaar 1816 (3) 

6269 422 
30-04-1816 

Rice….? A. wegens leergeld aan de Tamboers vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz. jaar 1816  (6) 

9187 985 

13-07-1918 

Richie Christiaan Theodoor 31 jaar directeur van het levensmiddelen bedrijf te Ooststellingewerf  en daarvoor Notarisklerk , wordt 

onbezoldigd veldwachter aldaar, met personalia enz.  jaar 1819 (7) 

8294   799/4 
11-08-1840 

Richling Dieuwke,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Dieuwke Richling (Reigling) en haar man Steffen Nauta 
Verwer beide te Workum,  jaar 1840 

5982 1778, c 

27-12-1813 

Richon ….?---- Salverda S. (Suffridus) adjunct Maire der Stad Leeuwarden  hij is samen met de Vrederegter van het Canton 

Leeuwarden Wierdsma Theodorus zig begeven ten huize en kantore van de Ontvanger Richon ….?  Om daar bezit te nemen van 
alle voorhanden zijnde papieren omdat deze ontvanger al lang voordien vertrokken was en het kantoor verlaten enz. jaar 1813 (2) 

6242 112 

17-02-1814 

Richond ….? Ontvanger van beroep wegens registers, staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz. 

voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3) 

5982 1750 
16-12-1813 

Richond ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 
1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7) 

6242 113 

19-02-1814 

Richond ….? Voor gezegelde registers staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente 

Oosterend enz. jaar 1814 (3) 

6021 234 
14-04-1817 

Richond Francios Placide Bruno 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Richter Mozes, 230 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) 

3662 102 

31-03-1836 

Rickmers H, Commandeur van het Schip de Spitsbergen, een declaratie van Barend Visser & zoon te Harlingen  jaar 1836 (2) 

3662 163 
20-03-1840 

Rickmers H, Commandeur van het Schip de Spitsbergen, een declaratie van Barend Visser & zoon te Harlingen  jaar 1836 (1) 

3662 112, 113 

23-03-1837 

Rickmers H.  Commandeur van het Schip de Spitsbergen verzoekt te willen bevorderen dat de daarop gestelde premie aan Barend 

Visser  & zoon wordt uitbetaald enz. jaar 1837 (3) 

3662 143, 144 
21-03-1839 

Rickmers H. B. Gezagvoerder op het schip de Spitsbergen ter Robben en Walvischvangst, jaar 1839 (3) 

3662 79 

25-03-1834 

Rickmers H. Commandeur van het Schip de Spitsbergen bestemd naar Groenland  ter Walvischvangst, jaar 1834 (3) 

3662 129,  
136 en 137 

26-04-1838 

Rickmers Hendrik Braar Commandeur van het Schip de Dirkje Adama  en Visser Jan Dirk als Stuurman jaar 1838 (5) 

3662 163 

20-03-1840 

Rickmers Hendrik Braar Commandeur van het Schip de Dirkje Adama  en Visser Jan Dirk als Stuurman jaar 1838 (1) 

3662 170 

20-08-1840 

Rickmers Hendrik Braar Commandeur van het Schip de Dirkje Adama  en Lowenzen Booij als Stuurman jaar 1838 (5) 

3662 151 
15-08-1839 

Rickmers Hendrik Braar Kommandeur op het schip de Spitsbergen en als Stuurman  Arenthmans Claus jaar 1839 (2) 

3662 128 

25-04-1838 

Rickmers Hendrik Braar op het schip de Spitsbergen jaar 1838 (1) 

3662 95, 96 
20-08-1835 

Rickmers Hendrik Braar Stuurman op het Nederlandsche schip de Spitsbergen jaar uitgerust en teruggekomen van de 
Walvisvangst enz.1835 (3)  

 

3662 106 

01-09-1836 

Rickmers Hendrik Braar----Rickmers Hendrik Commandeur van het Schip de Spitsbergen en Rickmers Hendrik Braas als 

Stuurman bestemd naar Groenland  ter Walvischvangst, jaar 1836 (2) 



3662 170 

20-08-1840 

Rickmers Hendrik Commandeur en Baumans Heinrisch als Stuurman van het Schip de Spitsbergen bestemd naar Groenland  ter 

Walvischvangst, jaar 1840 (2) 

3662 106 

01-09-1836 

Rickmers Hendrik Commandeur van het Schip de Spitsbergen en Rickmers Hendrik Braas als Stuurman bestemd naar Groenland  

ter Walvischvangst, jaar 1836 (2) 

3662 46 
29-03-1831 

Rickmers Hendrik Commandeur van het Schip de Spitsbergen ter Robben en Walvischvangst, jaar 1831 (2) 

3662 53, 136,137 

03-04-1831 
06-08-1838 

Rickmers Hendrik Commandeur van het Schip de Spitsbergen ter Robben en Walvischvangst, en in 1838 Okkesen  Jap Jacob als 

Stuurman jaar 1831 en 1838 (4) 

3662 95, 96 

20-08-1835 

Rickmers Hendrik Commandeur van het Schip de Spitsbergen ter Robben en Walvischvangst, jaar 1831 (3) 

 

3662 143, 144 
21-03-1839 

Rickmers Hendrik gezagvoerder op het schip de Spitsbergen jaar 1839 (3) 

3662 151 

15-09-1839 

Rickmers Hendrik op het schip de Spitsbergen met als Stuurman Boumann Hinrich  jaar 1839 

3662 402/13, 98 
25-04-1838 

Rickmers Hendrik Schip de Spitsbergen jaar 1838 

3662 62/308, 98 

17-03-1837 

Rickmers Henrich Commandeur van het Pinkschip de Nederland  jaar  1837 

3662 33 

13-04-1830 

Rickmers Henrich Commandeur van het Pinkschip de Nederland, jaar 1830 (2) 

3662 45 

26-03-1831 

Rickmers Henrich Commandeur van het Schip de Spitsbergen, een verklaring jaar 1831 (1) 

3662 38 
21-09-1830 

Rickmers Henrich Commandeur van het Schip de Spitsbergen, jaar 1830 (3) 

3662 173 

17-09-1840 

Rickmers Henrich met het Schip de Spitsbergen teruggekomen in de maand Augustus uit Groenland, jaar 1840 (2) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Ridde de Jan 107 is zijn volgnummer en  Ouwerkerk 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) 

9134 1081-3 

14-04-1883 

Ridder  Dirk te Hollum ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9725 Deel 2 
20-06-1884 

Ridder Ameland Kapitein op de Henriette komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

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

8131 1281-9 

27-12-1838 

Ridder de Carel Johannes, Flankeur  17e afdeeling Infanterie * 17-05-1805 Leijden,  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) 

6034 396 
30-05-1818 

Ridder de Cornelis Reder,  Jaar 1818 

6034 396 

30-05-1818 

Ridder de Cornelis Reder,  Jaar 1818 

6034 395 
30-05-1818 

Ridder de Cornelis,  Boekhouder van een Rederij, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle 
mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6040 837 

17-11-1818 

Ridder de Cornelis, 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 te Liesveld  de heer Vonck E.  

jaar 1818 (3) 

6034 395 

30-05-1818 

Ridder de Cornelis, Reder, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Ridder de Hendrik, Amerongen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van 

Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz,  jaar 

1839 (2) dossier (8) 

6849 33-C 

22-07-1824 

Ridder de Petrus Jacobus geb. 1804, Nationale Militie Provincie West Vlaanderen   Brugge 01-07-1824 niet komen opdagen 

ondanks de orde tot vertrek. (met signalement zoals Haarkleur, gezicht enz., (ouders geboorteplaats en datum) jaar 1824 (6) 

9921 3 

20-10-1882 

Ridder Dirk  Politiebediende te  Hollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en 

ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9126 1043-3 

1879/1880 

Ridder Dirk te Hollum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6419 289 
02-07-1817 

Ridder Hermanus---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus wonende op het Heerenveen en 

verzweegene in de lootingen van 1815 en 1816 hedenmorgen voor ons gecompareerd zijnde en ons heeft vertoond een Notarieele 

akte (is ook aanwezig) ter bewijze dat zijn eenige broeder welke in Franschen dienst is vertrokken  geweest alnog afwezig is  en 
van hem tot op heden nog geen berigt ontvangen  de Notaris is Keizer Gerhard Jacob te Groningen met de navolgende getuigen 

Groonenberg van Rudolph Boekhandelaar, Ridder Hermanus Zilversmid, Ridder Jan van beroep Kuiper en Jager Tobias 

Alexander  Koopman verklaren dat zij hebben gekend Hessel Fransiskus  en dat zijn broeder genaamd Hessel Louis zij 
ondertekenen de akte enz. jaar 1817 (4) 



6859 9/A 

17-11-1824 

Ridder Jan P. 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) 

6419 289 

02-07-1817 

Ridder Jan---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus wonende op het Heerenveen en 
verzweegene in de lootingen van 1815 en 1816 hedenmorgen voor ons gecompareerd zijnde en ons heeft vertoond een Notarieele 

akte (is ook aanwezig) ter bewijze dat zijn eenige broeder welke in Franschen dienst is vertrokken  geweest alnog afwezig is  en 

van hem tot op heden nog geen berigt ontvangen  de Notaris is Keizer Gerhard Jacob te Groningen met de navolgende getuigen 
Groonenberg van Rudolph Boekhandelaar, Ridder Hermanus Zilversmid, Ridder Jan van beroep Kuiper en Jager Tobias 

Alexander  Koopman verklaren dat zij hebben gekend Hessel Fransiskus  en dat zijn broeder genaamd Hessel Louis zij 

ondertekenen de akte enz. jaar 1817 (4) 

6865 17-C 
15-01-1825 

Ridder Tjeerd Jans  bij de militie in dienst  gekomen  op 28 maart 1814 bij de 5e Comp. 1e Bat.  Bij Kapitein Battaard, hij is ziek 
geworden  in het beleg van Valencines en te Mons overleden jaar 1825 (2) 

6870 15-03-1825 

22-2-C 

Ridder Tjeerd Jans---- Bakker Dirk Jans die te Mons overleden zou zijn komt niet voor in de Stamboeken maar bij de afdeling is 

wel bekend eene Bakker Dirk Jans uit de Gemeente Harlingen edoch die militair is niet overleden en wel gevonden een Ridder 
Tjeerd Jans uit de Gemeente Hallum welke op den 12 October 1815 in het Hospitaal te Mons is overleden enz. jaar 1825 (2) 

6866 01-02-1825 

9-13-C 

Ridder Tjeerd Jans van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende de 8e afd. Inf. 

te Groningen jaar 1825 (1) 

5674 82 
13-04-1910 

Ridder van Rappard W. ---- Hoytema van H. W., Industrieel te Culemborg geeft in een handgeschreven en door hem 
ondertekende brief te kennen  dat hij met zijn motorboot “Youandi” de friesche wateren wil bevaren en verzoekt daar voor een 

vergunning ,  verder een brief dat zijn oude boot “Youandi”  waarvoor op 14-08-1907 vergunning is gegeven is verkocht aan 

Ridder van Rappard W. Luitenant der Infanterie  te Arnhem, enz.  jaar 1910 (6)   

9725 Deel 2 

29-03-1890 

Ridderschorf Wijmbritseradeel 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 1890 (2) 

6013 399 
08-07-1816 

Ridderskamp Jac. Wilh. ,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6281 583- 86 

05-06-1817 

Riddersma Andries Benderts,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van 

het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig 
cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6281 583- 162 

05-06-1817 

Riddersma Bendert Andries de weduwe, Landbouwerske,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over 

de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 

guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6254 126-11 

16-01-1815 

Riddersma E. Alderts als getuige en Rekenmeester, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den 

Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 

1815  (5) (dossier 15) 

6281 583- 53 
05-06-1817 

Riddersma Elso Alderts, Schoenmaker, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6281 583- 105 
05-06-1817 

Riddersma Geert Alderts, Schoenmaker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

8375 708-5_21v 
20-07-1841 

Riddersma S. E. te Burum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor 
van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 

1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Kollumer- 

land en Nieuw  
   Kruisland 

Riddersma S. E. te Burum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw 
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  

de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid 

enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8386 949/21 

20-09-1841 

Riddersma S. E. te Burum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8210  958/2 211 

Bladz.1>> 

17-09-1839 

Riddersma S. E. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te 

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

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

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Riddersma S. te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland 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) 

6281 583- 59 
05-06-1817 

Riddersma Sipke Elses, Schoenmakersknecht, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

8285 615-2, 21 
19-06-1840 

Riddersma Sipke te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland 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) 

6078 57 
14-01-1822 

Riddiges Johannes , aangifte van overlijden van de gepensioneerde soldaat, ingeschreven in het grootboek Miliairen  onder no. 
552 tot fl. 91.= jaarlijks is den 9 den januari te Leeuwarden overleden  jaar 1822 (1) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Rideret ….? Kapitein van Bordeaux naar Petersburg met het schip de Laure 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) 

8164 136/14, 286 

06-02-1839 

Ridge Edmund Engeland Schip de Quin Victoria,  jaar 1839 



8211 988-3, 41 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ridsma D. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Riebe Jacob * 15-05-1792 Altona,  Opperwachtmeester  Oost Indisch leger Kavallerie  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  Atalante in 1829  enz. ,  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) 

8296 829/8, 34 

19-08-1840 

Ried de A. W. Heerenveen Scheepsmeter,  jaar 1840 

8280 513-7 
18-05-1840 

Ried Du Arnoldus Wassenbergh---- Noppert  Marten  Jacobs (wordt ook Marten Jans genoemd)  van beroep Arbeider te 
Nijehaske bekend bij procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het betreft een compleet 

Strafdossier waarin ook voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik Hermanus*  en 

Ried Du Arnoldus Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e  klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij 
Nieuwe Brug ten Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van 

Euverman Jan Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat 

bijgestaan door Jongstra Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 
1840 (40) 

9189 982 

23-08-1919 

Ried---- Franekeradeel, de staking van Landarbeiders in Dongjum, Boer en Ried is beeindigd de arbeiders gaan accoord met 10 % 

loonsverhoging enz. enz. jaar 1919 (3) 

6087 1014 
30-10-1822 

Riedel A. A. (Alexander Arnoldus) Predikant is beroepen naar  Lollum onder de classis van Harlingen jaar 1822 (1) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Riedel J. M. te Kollum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Riedel J. M. te Kollum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Bolsward 

Riedel J. M. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn 

en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 1 
19-06-1840 

Riedel J. M. te Kollum, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de 
Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en 

aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

6281 583- 22 
05-06-1817 

Riedel J. P. (Johannes Philippus) (Ds) , Predikant, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In 
en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6671 54 blz. 18 

22-01-1818 

Riedel J. P. (Johannes Philippus) te Bierum Predikant 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)  

6671 54 deel 2,15 
22-01-1818 

Riedel J. P. (Johannes Philippus) te Bierum 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 

06-02-1824 

Riedel J. P. (Johannes Philippus) te Noordlaren, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken 

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

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 
voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 19 

06-02-1824 

Riedel J. P. (Johannes Philippus) te Noordlaren, 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 

6254 126-11 

16-01-1815 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) Ds Predikant te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en 

Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd 
Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

6254 126, 6-7 

 en 9 

16-01-1815 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) Ds Predikant te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en 

Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd 

Wiersma Cornelis enz. jaar 1815   (dossier 15) 

5999 422 

04-05-1815 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere 

onderwijzers bij de Latijnsche Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815  (4) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de 

Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6640   501 

01-06-1815 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) Predikant van de Hervormde Gemeente en Rector der Latijnsche Scholen te Kollum 

wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende zijn ingediend request enz. jaar 1815 (3) 

6671 54 deel 2,15 

22-01-1818 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Collum Assessor 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) 

6671 54 deel 2, 3 

22-01-1818 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Collum Predikant 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) 



6683 2 deel 2, 3 

04-01-1819 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Collum 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) 

6683 2 deel 2, 15 
04-01-1819 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Collum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 
Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 

3 
16-01-1822 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Collum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 

Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 

Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 

Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 3 

06-02-1824 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Collum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

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

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 
voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

17 
16-01-1822 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Kollum , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 

Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 

Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 

Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 16 

06-02-1824 

Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold) te Kollum, 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 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Riedel J. P. B. te Kollum 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) 

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Riedel te Oudwoude, Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de 

uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  
(123) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Riedel>> Riedel J. P. B. (Johannes Petrus Bruinwold)? te Kollum 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) 

6078 95-33 

25-01-1822 

Rieden van Jacob Willems Erfgezeten te Boijl , hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Oldeberkoop enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1206 

28-12-1822 

Riedsma (Reedsma?) J. H. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de 

eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 

t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8) 

8308 1070-8 

665-708 

28-10-1840 

Riedsma T. A. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

6627 584, 1-2, 19 

30-04-1814 

Riedstra J. U. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het 

Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

3701 5-D, 7-15 
10-02-1842 

Riedstra Jan Sierds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D 

10-02-1842 

Riedstra Jan Sierds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst 

3701 5-C 

06-02-1839 

Riedstra Pieter , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 

(10) 

3701 5-D, 7-15 

10-02-1842 

Riedstra Pieter Sierds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 1-C blz. 1 

01-03-1839 

Riedstra Pieter te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 

1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der 
Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Riedstra Pieter, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Riedstra Pieter, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

9181 1645 

03-09-1915 

Riedstra Sake Jacobs,  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) 

3701 5-D 

10-02-1842 

Riedstra Sierd G. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst 



3701 5-D, 7-15 

10-02-1842 

Riedstra Sierd Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-C 
06-02-1839 

Riedstra Sierd, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 

wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 

(10) 

3700 5-C 
04-02-1837 

Riedstra Sierd, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 
04-02-1837 

Riedstra Sierd, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

9187 1644 
06-11-1918 

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

3701 5-C 

06-02-1839 

Riedstra Ymkje , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 

wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 
(10) 

3701 5-D, 7-15 

10-02-1842 

Riedstra Ymkje Sierds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D 

10-02-1842 

Riedstra Ymkje Sierds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst 

3701 1-Cblz. 1 

01-03-1839 

Riedstra Ymkje te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 

1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der 

Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3700 5-C 
04-02-1837 

Riedstra Ymkje, , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 
04-02-1837 

Riedstra Ymkje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Riegen von A. Kapitein is met zijn schip die Unternehmung vanuit Bremen op 29 April te Ameland gearriveerd en vertrekken 

weer naar Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en 
de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

5672 84 

15-11-1894 

Riegstra D. W.>>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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Riegstra W. D. 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 5 

06-02-1824 

Riehm ….? te Waardenburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 

06-02-1824 

Riehm J. C. te Deijl, 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 

6243 240 

23-03-1814 

Riehond   voor de burgelijke registers, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813 enz. enz. 

jaar1814 (4) 

6622 2128 
24-12-1813 

Riekes Aaltje---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november is er een proces 
verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard 

is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt 

Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra 
Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette 

achter het secreet van zijn vader  een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter 

Sijbrens) enz. jaar 1813 (5) 

8094 177, 591/21 
18-06-1838 

Riekmans Hendrik Broer Stuurman  Spitsbergen  (Walvisvangst) , jaar 1838 

6242 90 

04-02-1814 

Rieks Jurjen 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) 

6092 249 
24-03-1823 

Riekwijn Eger, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd 
bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) 

dossier (9) 

5994 999/1 

12-12-1814 

Riel Coenraad te Hindelopen, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar 1814 (2) 

Dossier (19) 



6399 794 

21-09-1815 

Riel Gerlof---- Bekius T. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

Riel Gerlof dat hij aangeslagen is in de Belasting der Stedelijke Schutterij maar dat enz. jaar 1815 (1) 

6089 1218 

31-12-1822 

Riel H. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de 

goederen en de prijs die hij voor het vlees bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6864 15-A 
13-01-1825 

Riel H. Vleeshouwer te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche 
Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af 

om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3) 

6101 1354 
27-12-1823 

Riel H. voor Rundvleesch , Rundvet en Beenderen, Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor 
Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie 

de leverantie krijgt enz.  jaar 1823 (13) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Riel H., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof 

F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst 
van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de 

weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  
Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. 

J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts 

J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

6044 201 
30-03-1819 

Riel Hendrik voor Rundvleesch  en Rundvet---- ----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te 
Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering 

bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde, jaar 1819 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Riel Hendrik, 546 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) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Riel van Cornelis Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement 
tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft 

verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

6830 20-C 
16-01-1824 

Rieling Nicolaas staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, bij welke 

Schutterij enz. jaar 1824 (8) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Rielle Desire geb. 11-12-1804  Brussel, 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Rielsma Folkert Jans 542 Gorredijk 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) 

 

  


