
  

  

Invt. Akte Toegang 11 ** 

  ‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index.   

9181 1645 
03-09-1915 

Riem Chr. gehuwd met Schoot Hermina,  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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Riem Christiaan,  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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Riem Christiaan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Riem Jan 57 is zijn volgnummer en Bindhuizen 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)  

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Riemer de P. Hoogleeraar te ’s Gravenhage, 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 1_R. 

22-10-1814 

Riemers Fedde 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) 

9182 729 

25-04-1916 

Riemersm J. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken   tevens de 

toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   jaar 1916 (10) 

8386 949/18 

20-09-1841 

Riemersma  J. S. te Roodhuis,  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 Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Riemersma ….? 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6845 5-A 

16-06-1824 

Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte 

van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., 
te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te 

Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  

H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

6841 12-A 

03-05-1824 

Riemersma Antje Douwes  gehuwt met Minnes Douwe, beide erfgenaam van Douwes Sieuwke, verzoeken vrijstelling van te 

betalen successie van de erfenis van hun zuster  Polak Judith Zadok (2) jaar 1824 

6842 10-A 
08-05-1824 

Riemersma Antje Douwes huisvrouw van Minnes Douwe te Oosterend wettelijk erfgenaam van Douwes Sieuwke, zij verzoekt 
vrijstelling van te betalen enz. enz. jaar 1824 (1) 

  

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Riemersma B. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 
8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6845 5-A 
16-06-1824 

Riemersma D. S.,--- Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 
memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 

Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te 

Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, 
Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Riemersma D., Schoolonderwijzer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6080 283 

20-03-1822 

Riemersma Dirk S. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn 

handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig 
is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 

1822 (6) 

6840 36-A  

blz. 37 
22-04-1824 

Riemersma Dirk S. Kuiper 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) 

8364 498/10, 12 
21-05-1841 

Riemersma Dirk S. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele 
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, 

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

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Riemersma Dom….  Schoolmeester  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton 
Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

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

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



6624 220 

01-02-1814 

Riemersma Douwe Sjoerds---- Tanja Rintje Lieuwes wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout 

Wijma P. J. van de Gemeente Bozum bij zijn afwezigheid enz. en dat Riemersma Douwe Sjoerds wordt voorgedragen als 

Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (4) 

9414 221 
12-05-1921 

Riemersma E. Kortstra A., Horst v.d. Tj., Riemersma E., Kuipers W., Mulder K., Meersma H. en Halbersma A. , 
allenVeldwachters in de Gemeente Schoterland  houdende hun verzoek in een door hen alle ondertekende brief aan  de 

gedeputeerde staten  geven  met eerbied te kenen dat zij  een betere salarisregeling willen en zij  daar een afwijzing van hebben 

ontvangen  maar dat zij dit enz. ook in het dossier aanwezig een lijst van allen waarin vermeld hun Salaris , Kindertoeslag, 
Kleedingeld. Rijwieltoelage,  over 1920 en 1921 waaruit blijkt dat zij een  toeslag van 20 % hebben gekregen enz. jaar 1921 (6) 

9414 158, 159                    

18-01-1921  

Riemersma E. te Benedenknijpe,  Gemeenteveldwachter van Schoterland  de Burgemeester van Schoterland  vraagt aan den 

Heer Commissaris van Friesland dispensatie enz. enz.  Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de 

Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. een antwoord dat het is toegestaan dat hij werkzaamheden verricht 
als landbouw en veetelling enz.  jaar 1921 (2) 

9188 116 

22-01-1919 

Riemersma Ebbele  geb. 27-05-1888 Buitenpost ----- Staat van voordracht tot benoeming van een Veldwachter van Schoterland 

met tractement en verdere byzonderheden, tevens zijn  benoeming en zijn aanvaarding, i.v.m. het overlijden van Westra Jouke 
Veldwachter te Benedenknijpe (overl. 31-10-1918) jaar 1919 (6) 

9184 442 

10-04-1917 

Riemersma Ebbele te Zwolle-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw 

Kruisland jaar 1917 (2) 

9187 908 
06-07-1918 

Riemersma Ebbele Zwolle Solliciteerd naar de functie, en zijn voordracht  als Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, 
jaar 1918  (2) 

8280  517-11, 6 

19-05-1840 

Riemersma F. M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Bergum, Arrondissement Leeuwarden, 

jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6669 415-e 

23-10-1817 

Riemersma G. (Gerardus) Burgemeester van Dokkum staat op een document   aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6623 157-158 

08-01-1814 

Riemersma G. (Gerhardus)staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum 

maken bij deze aan de Ingezetenen bekend  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn 
aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), 

Assen van H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries 

de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema 
Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2) 

6425 39 

22-01-1818 

Riemersma G. Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie betreffende de vier koperen trommen  mwet slagbanden en 6 stokken die in dat 6 februari 1816 opgezonden zijn naar het 

Rijksmagazijn in Delft enz. jaar 1818 (1) 

6248 694 

02-08-1814  

Riemersma G.---- Feenstra Thijs te Leeuwarden wonende , door hem geschreven en getekende brief aan de Gouveer een dat hij 

in eigendom heeft bekomen op 12 mei dezes jaar  het Plaatsje Schierstins genaamd,  in den dorpe Veenwouden om daar in de 

zomermaanden te wonen Onderwerp het dubbel te betalen geld voor de Landmilitie enz. enz. wordt ook in genoemd Riemersma 

G. die reeds  meer dan 10 jaar  in de gemeente Driesum  enz. enz jaar 1814  (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Riemersma Geert, 165 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) 

6629 842 

01-07-1814 

Riemersma Gerardus als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze 

Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen 
volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6842 10-A 

08-05-1824 

Riemersma Gerhardus ---- Riemersma Gerhardus te Assen, een borgtocht wegens legaten in de loten eigendom van wijlen 

Riemesma Gerhardus. Jaar 1824 (2) 

6622 2125 
00-12-1813 

Riemersma Gerhardus 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) 

6842 8-A 

08-05-1824 

Riemersma Gerhardus te Assen, een borgtocht wegens legaten in de loten eigendom van wijlen Riemesma Gerhardus. , jaar 

1824 

6646  957 lijst 5 
20-12-1815 

Riemersma Gerhardus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 

van Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-F            
05-01-1816 

Riemersma Gerhardus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 

van Dockum enz. jaar 1816 (9) 

6623 101-A 

08-01-1814 

Riemersma Gerrit---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de 

heeren  Goslings O. ( Oege) en Schonegevel T. (Taco) voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement 
kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer 

Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet 
aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en 

Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester 

waardoor een vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan 
van Zand Jan Pieters tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de 

Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8) 

8371 635/3 

00-00-1841 

Riemersma Hans W.---- Olivier  Sipke Tietes Erfgezetene te Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening 

Onderwerp; verzoek tot aanstelling als Zetter i.p.v. Riemersma Hans W. jaar 1841 (2) 

6087 987 

24-10-1822 

Riemersma Hans Wiebes, hij is eigenaar geworden van een pondemate lands te enz. enz. die toebehoord hebbende aan de erven 

Wassenberg enz. jaar 1822 (1) 



6264 1149- 5 

21-11-1815 

Riemersma Hans Wybes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 

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

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

6281 583- 175 
05-06-1817 

Riemersma Harmen Hendriks, Arbeider,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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Riemersma Harmen Joh’nes 414 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

9186 10 
03-01-1918 

Riemersma Harmen, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Riemersma Hendrik, 195 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) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Riemersma J.---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van 
Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 

vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van al de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor 

volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  jaar 1817 (33) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Riemersma J. S.  Timmerman  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op 

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

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

6845 5-A 

16-06-1824 

Riemersma J. S.---- Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 

Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te 
Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, 

Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

6407 198- 
1+10-11 

04-05-1816 

Riemersma Jan Eeuwes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. 
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 

kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) 

dossier (15) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Riemersma Jan Johannes 78 is zijn volgnummer en  Bolsward 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) 

6840 36-A  
blz. 43 

22-04-1824 

Riemersma Jan Schoenmaker 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 173 

00-00-1897 

Riemersma Jan,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

6845 5-A 
16-06-1824 

Riemersma Jetske----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 
memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 

Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te 

Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, 
Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

5982 1752 

13-12-1813 

Riemersma Joh.’s vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

5982 1752 

13-12-1813 

Riemersma Joh’s als gebruiker der plaats van Deketh de erven staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van 

Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de 

Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12) 

6395 457 

13-05-1815 

Riemersma Joh’s J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Riemersma Joh’s W. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Riemersma Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6282 737-19 

07-07-1817 

Riemersma Johannes W., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 

de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8224 1229-8, 1 

02-12-1839 

Riemersma Joost Jan  Gemeente Lemsterland Staat vermeld op een Nominative Staat mvan miliciens met 11 kolommen 

informatie die ingelijfd zijn  bij de 18e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7) 



8257 74/14 

7-12 

21-01-1840 

Riemersma Joost Jans hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is 

gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de 

Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, 

Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6845 5-A 

16-06-1824 

Riemersma K. S.,  ----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te 

Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te 
Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, 

Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

6658 575 blz. 4 

25-11-1816 

Riemersma Lieuwe 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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 2 
17-09-1839 

Riemersma M. E. , te Kollum, 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) 

8214  1024/19-b 

07-10-1839 

Riemersma M. W. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 

Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor 
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

6278 195-9 

20-02-1817 

Riemersma Meindert Ebbeles, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6396 544 

01-06-1815 

Riemersma Melle Folkerts---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Braunius A. 2e Luitenant  bedankt voor de functie als 
Vrijwilliger enz. en draagt deze functie dan op aan de perzoon van Riemersma Melle Folkerts thans Sergeant enz. jaar 1815 (1) 

6396 581 

13-06-1815 

Riemersma Melle Folkerts---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstellen aan de mannen van de 1e Compagnie van 

Riemersma Melle Folkerts tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (1) 

6418 248-A  

1e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Riemersma Pieter D. * Wolsum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  

welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 
1817 (3) 

6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Riemersma Pieter Derks 541 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Riemersma Pieter Durks 541 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) 

6271 574-6 
06-07-1816 

Riemersma Pieter J., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6287 224 

06-03-1818 
 

Riemersma Pieter Jelles----   Deinum J. F. & Comp. Wonende te Workum wegens geleverd hout  hetwelk de requestrant aldaar 

buiten onze ( de gemeente Sloten) voorkennis tot reparatie van de Rogmolen heeft gecrediteerd enz. enz.  de gemeente Sloten 
stelt dan ook voor om twee deskundige Molenmakers wel Molen van der Herre Sjoerds en Jong de Willem Roelofs te benoemen 

maar dat heeft hij geweigerd, maar  de gemeente heeft  Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker de gehele reparatie van 

hem aan de molen over de jaren 1812, 1813, 1814 en 1815 enz.  jaar 1818 (4) 

6259 752 

24-07-1815 

Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker te Woudsend wonende, hij schrijft en ondertekend (met Pijtter Jeles Rijmersma) 

een brief  aan de Gouveneur van Vriesland  o.a. dat hij in de jaren  1812 t/m 1815  op last der regering van Slooten  aanden 

Koorenmolen in dien stad enz. dat hij van de Stad Sloten aan arbeidsloon en leveanties nu egoed heeft fl. 633.- en daarvan pas 
ontvangen heeft fl. 43-2-0 dus dat hij nog tegoed heeft enz. jaar 1815 (1) 

6287 187 

03-01-1818 

Riemersma Pieter Jelles , Molenmaker te Woudsend  schrijft en ondertekend een brief dat hij tot nog toe zijn rekening van de 

Stad Sloten niet ten volle heeft ontvangen  wegens leverantie en reparatie aan de Roggemolen  enz. jaar 1818 (1) 

9180 1054 
05-06-1915 

Riemersma Pietje gehuwd met Ferwerda F. ,  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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 
17-07-1839 

Riemersma R. T. te Bergum 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. 13-v 
17-07-1839 

Riemersma Riemer F. te Bergum 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) 

6388 18 

02-10-1814 

Riemersma Riemer Volkerts 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) 

6840 36-A  
blz. 24 

22-04-1824 

Riemersma Romke Rentenier, 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Riemersma S. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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



9921 21 

20-10-1882 

Riemersma S. te Burm,  Politiebeambte te Kollum 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Riemersma S. te Opeinde 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) 

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Riemersma S. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

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

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over 
den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6245 355 

04-05-1814 

Riemersma Sjouke Jelles , zijn request is niet ontvangen enz. jaar 1814  (1) 

6244 299 
09-04-1814 

Riemersma Sjouke Jelles het betreft zijn rekest om vrijgesteld te worden van de betaling van 10 % waar toe hij door eene 
nalatige voldoening der huur verpligt was enz. jaar 1814 (2) 

6025 532 

11-08-1817 

Riemersma te Driessum eigenaar samen met de gezamelijke schippers van Damwoude  van  de Brug over het kanaal van 

Dokkum naar Stroobos, enz. jaar 1817 (5) 

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Riemersma Tjerk van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat 

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

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

6840 36-A  

blz. 36 

22-04-1824 

Riemersma Tomas Schoenmaker 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) 

8308 1079-2 

31-10-1840 

Riemersma van Assen Gerhardus Genees Heel en Vroedmeester te Donkerbroek het betreft zijn request  door hem ondertekend 

nopens ene pretentie van f. 5.- ten laste van de Diakenen van de Hervormde gemeente aldaar betreffende de in barendsnood 
zijnde vrouw van Nijhold Jan Jellen  deze Diaken dat moesten weigeren de Diaken Boekhouder is Bosma Andries G. enz. en dat 

de Geneesheer Brouwer A. enz. jaar 1840 (5) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Riemersma W. N. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 
soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Riemersma W. P. te Menaldum 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) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Riemersma W. R. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Riemersma W. R. te Menaldum 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) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Riemersma W. R. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8386 949/18 
20-09-1841 

Riemersma Y. S. te Roodhuis,  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 Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  

met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

3701 13-D 
07-02-1842 

Riemkema Frans, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van 
opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. 1842 (10) 

3701 13-D 

07-02-1842 

Riemkema Gerrit Franses, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen 

van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (10) 

6418 248-E 

2e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Riemmersma Pieter H’k? staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots 

der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent 

bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6622 2090 
16-12-1813 

Riemsdijk van ….? Inspecteur Generaal tot de zaken van financiën en Poelman W. A. A. Inspecteur Generaal van de Munten 
nopens de Consul en de verhouding der Pruisische , Beyersche, Saxische, Brabantsche, Russische en andere vreemde munten en 

Rijksgeld Specieen enz.  Bulon van ….? Generaal Lieutenant enz. een ambtelijke brief enz. is getekend door voornoemde 

Poelman en Riemsdijk en Falck A. R.  jaar 1813 (5) 

6673 118 + 71 

Jaar 1818 

Riemsdijk van A. Doctor te Hardenberg Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818 

6673 118 + 71 
Jaar 1818 

Riemsdijk van A. Doctor te Hardenberg Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818 

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Riemsdijk van A. te Hardenberg, 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Riemsdijk van Barend Jan geb. 30-12-1795 Rotterdam,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) 



6830 4-A 

16-01-1824 

Riemsdijk van G. hij is benoemd tot administrateur van het District No. 1 staat vermeld in een brief van de Permanente 

Commissie  van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door  Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3) 

9181  1923 

01-11-1915 

Riemsdijk van Joseph Hubert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6655  399 blz. 2 
29-08-1816 

Riemsdijk van R. A. te Thiel, 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 blz. 12 
22-01-1818 

Riemsdijk van R. A. te Tiel 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 
22-01-1818 

Riemsdijk van R. A. te Tiel Secundi Classikale Bestuur Gelderland 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Riemsma (Reinsma?) 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Riemsma A. R. 13 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Riemsma Abe Reinders 289 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Riemsma Anna Arnoldina Jacoba,  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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Riemsma Hendrik Annes, 961 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) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Riemsneyder Adam 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) 

6096 677 
24-07-1823    

Riemsnijder Adam  hij wordt op de 20e dezer maand  ontslagen ingevolge door de koning verleende gratie en omdat hij een 
buitenlands paspoort nodig heeft zit er een lijst van Signalement bij zoals grboren te Binsferd laatst wonende te Koningsveld ou 

50 jaar, beroep Wever, Ogen Bruin enz.  jaar 1823 (2) 

6838 7-A bijl. 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Riemsnijder Adam, 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Riemsnyder Adam, 32 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) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Riemstra ….? 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Riemstra Huite, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6402 
 

922-1+4 
09-12-1815 

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

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Riemtsma Pieter Dirks 382 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) 

8308 1070-8 
709-731 

28-10-1840 

Rien P. S. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

6082 453 

03-05-1822 

Rienk T. 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) 

3701 24-C 
nrs. 1-10 

09-02-1839 

Rienkema Rienk Coerts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (9) 

6082 453 

03-05-1822 

Rienkes Rienke, 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 

Rienkes Simon, 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) 



3700 24-B 

nrs. 12 - 20 

03-02-1836 

Rienkma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8) 

3700 24-B 
nrs. 12 - 20 

03-02-1836 

Rienkma Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8) 

6034 398 

30-05-1818 

Rienko Keimpes 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) 

6077 980 

10-12-1821 

Rienks & Roeofs---- van beroep Teleskoopmakerser wordt aan hen betaald f. 5000.= voor het afmaken van hun opdragt om te 

maken de Teleskopen enz. jaar 1821 (2) 

6071 475-b 
15-06-1821 

Rienks Akke te Joure wonende , Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk gerechtskosten, door 
regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit 

document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig 
onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8) 

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Rienks Ale (Abe?) 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) 

6081 402 

22-04-1822 

Rienks en Roelofs Teleskoopmakers voor het maken van Teleskopen  een misrekening want de kosten blijken veel hoger te zijn  

er zijn reeds fl. 15.000 uitgegeven  enz. enz. jaar 1822 (1) 

8285 613-7 
18-06-1840 

Rienks Fokjen---- Putting L. H. Boer te Oldeboorn het betreft terugzending van zijn rekwest met verzoek uitstel van inlevering 
van de Memorie van de aangifte van de nalatenschap van Rienks Fokjen in leven Boerin te Oldeboorn van het testament 

verleden door notaris Evertsz. te Oldeboorn enz. jaar 1840 (4) 

6632 1262,  
7e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Rienks Folkert, 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) 

6262 952-15 
28-09-1815 

Rienks J. de erven heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten 
worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  

den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6070 424-24        
25-05-1821 

Rienks J. R. 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) 

6281 484-9 

11-04-1817    

Rienks Job  ontvangt betaling wegens  Fransche Militairen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven 

Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale 
liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13) 

6044 149 

08-03-1819 

Rienks Johannes , 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) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Rienks Johannes,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 
(21) 

6040 837 

17-11-1818 

Rienks Johannes, 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) 

9186 358 

26-03-1918 

Rienks K. J----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie,  Bierma H. D. een handgeschreven brief met zijn handtekening 

verzoekt  vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend 

enz. enz.  te Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, voor de bouw 
van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen)  ., Miedema J   te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te 

Tzummarum    jaar  1918 (13) 

6250 

 
 

1010 na 

1012 en 1051 
25-10-1814 

04-11-1814 

 

Rienks Klaaske Symons.  ---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland  dat op zijn 

eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon   Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan 
de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen 

waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar 

sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de  Schout Porte M. J. (Meindert Jans) is aanwezig jaar 1814  (9) 

6250 983 

15-10-1814 

Rienks Luitjen de weduwe van Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 

1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11) 

6264 1126 

15-11-1815 

Rienks Luitjen te Makkum,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum 

met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3) 

6247 640 

29-06-1814  

Rienks Pieter, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 

staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6060 480 
06-07-1820 

Rienks R. , 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 

Rienks R. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Rienks R. te Vrouwenparochie 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) 

6252 1174-4 

27-02-1810 

Rienks Rein, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 



6045 277 

26-04-1819 

Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1218.=  zijn 

buren zijn  ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N.  het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819 (5) 

6046 337 

17-05-1819 

Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1243.=  zijn 

buren zijn  ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N.  het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819 (5) 

6045 277 
26-04-1819 

Rienks Rienk Johannes--- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren 
voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten 

O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5) 

6046 337 
17-05-1819 

Rienks Rienk Johannes--- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren 
voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten 

O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5) 

6250 1009 

18-10-1814 

Rienks Rienk S. wonende te Finkum geeft te kennen dat hij is zetmeester op een Zathe en Landen  gelegen onder Finkum dat 

door zijn vader Rienks Symon wonende onder Hallum in eigendom toebehoort dat hij n u met pandmiddelen wordt bedreigt  
enz. enz.  jaar 1814 (3) 

6250 968 

14-10-1814 

Rienks Rienk Siemons, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en 

wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 
1814  (2) (gehele dossier 8 ) 

6250 

 
 

1010 na 

1012 en 1051 
25-10-1814 

04-11-1814 

 

Rienks Rienk Symons.---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland  dat op zijn 

eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon   Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan 
de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen 

waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar 

sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de  Schout Porte M. J. (Meindert Jans) enz. jaar 1814  (9) 

6632  1318 
23-10-1814 

Rienks Rienk Tijssen---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van 

arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig 

hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te 
behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook 

moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den 

Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze 
verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 

38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en 

een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent 
Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 

36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma 

Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19) 

6623 206 

31-10-1813 

Rienks Rijnk S. 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) 

6632 1262,  

1e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Rienks Rink, 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) 

6100 1153 

19-11-1823 

Rienks S. J. een ordonnantie  wegens schadeloosstelling  in het Observatorium van Leijden van denzelve en Roelofs A. 

aangekochte grootr telescoop enz. jaar 1823 (1) 

6866 30-01-1825 
19-A 

Rienks S. J. Onderwerp een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de Minister van enz. Onderwerp het betalen van enz. 
door Rienks S. J. enz. jaar 1825 (4) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Rienks Sijtse, 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) 

6070 424-23        

25-05-1821 

Rienks Simon 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) 

6252 1160 

19-11-1814 

Rienks Simon Rijnks  Huisman op de Leye onder Hallum , Onbderwerp; hij dient bezwaar in tegen dubele belasting aanslagen 

enz.met de beslissing. jaar 1814 (2) 

6251 1092 
09-11-1814  

Rienks Syke voor Kamerhuur ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen 
van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 

gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6034 398 

30-05-1818 

Rienks Symen 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) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Rienks Symen,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6047 379 
03-06-1819 

Rienks Symon  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6250 

 

 

1010 na 

1012 en 1051 

25-10-1814 
04-11-1814 

 

Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland  dat op zijn eigendom beslag is gelegd door 

de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon   Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn 

eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. 
waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks 

Klaaske Symons. Ook het antwoord van de  Schout Porte M. J. (Meindert Jans) jaar 1814  (9) 

6250 1009 
18-10-1814 

Rienks Symon---- Rienks Rienk S. wonende te Finkum geeft te kennen dat hij is zetmeester op een Zathe en Landen  gelegen 
onder Finkum dat door zijn vader Rienks Symon wonende onder Hallum in eigendom toebehoort dat hij n u met pandmiddelen 

wordt bedreigt  enz. enz.  jaar 1814 (3) 



6060 480 

06-07-1820 

Rienks Symon, 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 

Rienks T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6034 398 
30-05-1818 

Rienks T. te Vrouwenparochie 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.38 
17-01-1815 

Rienks Thomas , uit een Kamer bij de Doele,  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. 

6383 67 

02-04-1814 

Rienks Thomas, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

3700 24-A 

nrs. 12 - 21 
08-02-1835 

Rienksma Joost Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke 

Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10) 

3700 24-B 

nrs. 12 - 20 
03-02-1836 

Rienksma Joost Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8) 

3700 24-C 

nrs. 12 - 17 

05-02-1837 

Rienksma Joost Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

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

9921 8 

19-10-1882 

Rienksma R.  Rijksveldwachter der Jagt en Visscherij te  Rinsumageest 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) 

3700 24-A 
nrs. 12 - 21 

08-02-1835 

Rienksma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke 
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10) 

3700 24-C 
nrs. 12 - 17 

05-02-1837 

Rienksma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

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

3700 24-C 

nrs. 12 - 17 
05-02-1837 

Rienksma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

9190 54 

10-01-1920 

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) 

3701 1-C 

blz. 4 

01-03-1839 

Rienksma Trientje Rienks te Lemsterland, 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) 

3701 24-C 

nrs. 1-10 

09-02-1839 

Rienksma Trientje Rienks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (9) 

3700 24-A 

nrs. 12 - 21 

08-02-1835 

Rienksma Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke 

Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10) 

3700 24-C 
nrs. 12 - 17 

05-02-1837 

Rienksma Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

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

6047 379 
03-06-1819 

RienksR.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6250 932 

05-10-1814 

 

Rienkstra Rienk Rienks,  Hij is één der gecommiteerden van den dorpe Parrega onder Tjerkwerd die een brief schrijven en 

ondertekenen , Onderwerp: Het onderhoud van de toren en het uurwerk alsmede de jaarlijkse toelage voor de Schoolonderwijzer 

enz. enz. jaar 1814 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Rienses O. 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Riensma Hendrik Annes 64 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) 

6631  1114 

10e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Rienstra ….? De weduwe wegens leverantie van Linnen onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst 

resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6631  1114 

9e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Rienstra ….? ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de 

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

6401 

 

859-1+2 

10-10-1815 

Rienstra ….? 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)  

6840 36-A  

blz. 14 
22-04-1824 

Rienstra A. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6833 14-A, 9 

12-02-1824 

Rienstra A. T. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 
te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

8308 1070-8 

580-622 
28-10-1840 

Rienstra D. P. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 11 

27-08-1839 

Rienstra D. P. te Scharnegoutum 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) 

6868 22-02-1825 
29-C 

Rienstra Doeke Lolkes 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) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Rienstra E. zijn 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) 

8364 498/10, 5 
21-05-1841 

Rienstra Frans C. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele 
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, 

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

6834 7-A blz. 3 
18-02-1824 

Rienstra G. K. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen 

der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

6628 788-4 

16-06-1814 

Rienstra Hein Tjitzes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der 

Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig 
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan 

bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

9187 890 
04-07-1918 

Rienstra Hessel, 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) 

6383 1 

29-04-1814 

Rienstra J. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 

Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen 

overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Rienstra J. E. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.  11 
27-08-1839 

Rienstra J. J. te Goenga 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) 

6853 18-A 

11-09-1824 

Rienstra J. J. te Terhorne Betreft een door de Gouveneur gelezen  en antwoord op,  reclame op de  aanslag op de personele 

belasting  jaar 1824 (6) 

6866 27-01-1825 
15-A  

Rienstra J. J. te Terhorne het gedeelte door hem bewoonde Huizingen no. 19 en 20 waarvoor hij in 1824 voor het geheel in de 
personele belasting is aangeslagen en waarover reclame is ontstaan  en door de schatters bij een nieuwe opmeting van 4 deuren 

en vensters en eene Haardstede gebragt op f. 27.= huurwaarde enz. jaar 1825 (3) 

6834 7-A blz. 3 

18-02-1824 

Rienstra J. Jans te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende 

verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen 
der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

6864 15-A 

13-01-1825 

Rienstra J. K.   Vleeshouwer te Rauwerd 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) 

6851 40-A 

20-08-1824 

Rienstra Jacobus Jans  te Terhorne, een handgeschreven brief met zijn handtekening een procesverbaal met een aanslagbiljet, een 

lijst met belastbare voorwerpen, een beschrijvingsbiljet enz. jaar 1824 (13) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Rienstra Jan E. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Rienstra Jan hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

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

6082 453 
03-05-1822 

Rienstra Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Rienstra Jan Jacobs  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 

Rienstra Jan Jacobus, 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 

Rienstra Jan Jacobys 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) 

6669 415-d 
29-10-1817 

Rienstra Jan Lid van de Raad van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige 
met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de 

Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Rienstra Jan R. 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) 

8285 611-19, 2 
18-06-1840 

Rienstra Jan staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Sneek  van welke de indiensttreding of ontslag de 
Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6) 

6034 398 

30-05-1818 

Rienstra Jan 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) 

6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

Rienstra Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-H        

05-01-1816 

Rienstra Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Sneek enz. jaar 1816 (2) 

6830 18-A blz. 3 
21-01-1824 

Rienstra Jan Zijtzes 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) 

6623 58 

02-01-1814 

Rienstra Jan, ---- Olivier W. (Willem) wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing 

Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters 

Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius 
Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, 

Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

6830 18-A blz. 30 

21-01-1824 

Rienstra Klaas B. te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6419 290 
04-07-1817 

Rienstra 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 

Rienstra 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Rienstra paulus 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Rienstra Paulus S. 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 

Rienstra Paulus Simon, 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 

Rienstra Paulus Symons  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 

Rienstra Paulus Symons 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) 

6401 
 

871-G 
25-09-1815 

Rienstra Petrus hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de 

Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2) 

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Rienstra Petrus 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)  

6404  58-4 
04-03-1816 

Rienstra Petrus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in 
de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Feenstra G. 

der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3) 

6396 619G 
23-06-1815 

Rienstra Petrus staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij 

aldaar enz. jaar 1815 (3) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Rienstra Petrus staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele 

Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en 
aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 



6394 324 

17-04-1815 

Rienstra Petrus tot 2e Luitenant voor de 2e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President 

Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (2) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Rienstra PetrusGoud en Zilversmid te Sneek hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar 

zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag Jaar 1841 (dossier 17) 

6048 448, 1-7, 
11, 19, 31 

06-07-1819 

Rienstra R.  (cs) 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 (10) hele dossier (30) 

6070 424-25       25-
05-1821 

Rienstra Riens 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) 

6022 306 

09-05-1817 

Rienstra Rient Jans  ---- 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Rienstra Rients 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) 

6059 417 
12-06-1820 

Rienstra Slothouwer S. (Sicco), hij wordt benoemd als Predikant te Blesdijke en Peperga jaar 1820 (1) 

9465 Deel 2, 32 

28-01-1867 

Rienstra Sytze , Beurt en Veerdienst van Hitzum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  

te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8). 

6082 453 

03-05-1822 

Rienstra Thomas 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) 

6281 476-2 
10-04-1817   

Rienstra Tjisse Jacobs  op Oude Bildtzijl komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en er wordt aan 
hem betaald de interest van een obligatie van fl. 1000 enz. jaar 1817 (3) dossier (16) 

8375 708-5_25b 

20-07-1841 

Rienstra W. F. J. te Beetgumermolen 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  

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Rienstra Ysbrand 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) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6628 811 
08-05-1814 

Rientjes Klaas 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) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6070 424-24        
25-05-1821 

Rients F. R. 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 

Rients J. R. 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Rients R. 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 

Rients R. T. 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) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Rients Reinder de erven komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 

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

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

6840 36-A  

blz. 37 

22-04-1824 

Rients Trijntje Spinster van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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



6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Rients W. de weduwe zonder bedrijf, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  

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

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

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

6628 811 

08-05-1814 

Rientses Imke 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. , 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Rientses Sipke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Hitzum die op 7 december 1813 nog 

nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 
1813 (12) 

5982 1752 

13-12-1813 

Rientses Sipke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6383 76                  

23-04-1814 

Rientses Sybren te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6870 15-03-1825 

2-1-A 

Rientsma Martin J. G. hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als 

kandidaat enz. jaar 1825 (4) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Rientsma Rentje Rentjes 374 Gaastmeer 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Rientstra Rients 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) 

6262 946-3 
30-09-1815 

Rientzes  Rients moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het 
tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. 

jaar 1815 (5) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Rientzes Klaas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort 

komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 
1815 (5) 

6383 81       

23-04-1814 

Rientzes Oets te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

7977 140-2 

08-02-1837 

Riepma Klaas van beroep Vleeschhouwer te Tietjerk betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens in zijn slagtplaats 

gevonden geslagt schaap wat niet voorzien was van een document enz. jaar 1837 (24) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Riepstra Akke Jans, 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-A 
05-02-1835 

Riepstra Akke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Riepstra Akke Jans, 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Rieren van Gerke, 233 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) 

6418 248-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Rierssen Dirk IJpes 278 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) 

6853 7-A 
07-09-1824 

Ries de Klaas Meinderts--- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 24-08-1824    waarvan de 
naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (3) 

6622 2128 

24-12-1813 

Ries Rinze Jelles---- 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) 

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Ries van J. de weduwe te Kollum 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) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Ries van J. te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland 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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Riesberger Hendrik Geb. Weesp. Fuselier 27-11-1836 Overleden te Koempoelang ,  (3) totaal dossier van alle overledene 

Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 



6630  1017B, 5 

22-08-1814 

Riesen van Hendrik Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A,  5 

22-08-1814 

Riesen van Hendrik Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Riesen van J. K. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de 

aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3) 

8280 526-1, 20 
22-05-1840 

Riesen van J. te Idaarderadeel 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 Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 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) 

6625 419 

25-03-1814 

Riesen van J. W. (Jan Willem) voorheen gefungeerd hebbende als adjunct Maire van de Gemeente Wolvega  wordt 

voorgedragen in dit door de Schout  Kleinsma (Klijnsma) en F. P.  (Foppe Pieters) aldaar ondertekende brief aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  voor de functie van vervangende Schout bij diens afwezigheid enz. 
jaar 1814 (1) 

6243 244-7 

23-03-1814 

Riesen van J. W. 27 november te Oosterwolde om bij de overneming der Perceptie van de overleden  hiervoor genoemd enz. 

enz. jaar 1814 (4) 

6866 29-01-1825 
18-A 

Riesen van J. W.---- Halsen Magnus (ook Halzen) Commies 4e klasse te Wolvega, een 6-tal uitbetaalde traktement orders 
betrekking hebbende op het militair gagement over de 1e 6 maanden van 1824 enz. enz. wordt ook in genoemd Riesen van J. W. 

Ontvanger der Directe Belastingen  jaar 1825 (5) 

5984 120 

14-02-1814 

Riesen van J. W. Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde en de tot Percept provisioneel gequalifiseerde Heer Gasinjet P. en 

Riesen van J. W. heeft overgedragen enz.  tevens staan hun handtekeningen onder dit document enz.jaar 1814 (3) 

6072 581 

17-07-1821 

Riesen van J. W. te Oldeberkoop en Wolvega staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  

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

6101 1295 

13-12-1823 

Riesen van J. W.---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot 

Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is 
ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, 

Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. 

Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4) 

6654  372 blz. 10 

09-08-1816 

Riesen van Jacob W. , ondertekend als lid der gemeenteraad het document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. 

(Jan Frederik) Predikant te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en 
eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 

1816 (4) dossier (11) 

6089 1194 blz. 30    

23-12-1822 

Riesen van Jakob Willems Erfgezetene te Boijl Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-30 

29-11-1823 

Riesen van Jakob Willems Erfgezetenen te Boijl , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

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

5996 151-a  2e rij  
20-02-1815 

Riesen van Jan Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

8364 498/10, 13 

21-05-1841 

Riesen van Jan Willem staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6833 9-A blz. 14 

09-02-1824 

Riesen van Jan Willems te Wolvega en Oldebercoop, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van 

de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de 

Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) 
dossier (31) 

8309 

 

1112-5 

10-11-1840 

Riesen van Jan Willems te Wolvega staat vermeld op een document in een dossier van het Overlijden van gepensioneerden van 

de Staat enz. jaar 1840 (4) 

6266 70 
09-01-1816 

Riesen van Jan Willems wordt genoemd in een document van de Gemeente Oldeberkoop aan de Gouverneur van Vriesland enz. 
jaar 1816 (1) 

6099 1066 

31-10-1823 

Riesen van Jan Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de 

staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 

kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

6100 1087 

04-11-1823 

Riesen van Jan Willems,Controle  Gorredijk , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 

voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier 

(10) 

6100 1087 
04-11-1823 

Riesen van Jan Willems,Controle  Heerenveen , 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) 

8204 841/17, 282 
17-08-1839 

Riesen van Klaas A. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de 
aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3) 

6256 338 

21-02-1815 

Riesen van Oene Wiebes geleverde winkelwaren, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de 

voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8) (3) complete document (8) 

5989 552 
18-07-1814 

Riesen van W. staat vermeld op een document als gewezene Regulateur der voormalige belasting op ’t regt van Successie over 
Schoterland, Engwierden, Ooste en West Stellingerwerf jaar 1814 (1) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Riesen van W. te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 



8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Riesen van W. te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

5711 48 
29-03-1899 

Riesen von & Uhl Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte van aandelen 
van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe 

meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 8>> 

27-08-1839 

Riesma T. A. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

6243 244-7 
22-03-1814 

Riessen van J. W.  wordt vermeld in de staat van gedane als nog doene uitgaven op het Respectif van Admenistratie Kosten voor 
de Gemeente Noordwolde jaar 1813 op 27 november naar Oosterwolde om bij de overneming der Perceptie van wijlen Veening 

….? op aanschrijving van den enz. jaar 1814 (3) dossier (14) 

6101 1275 
10-12-1823 

Riessen van J. W. te Oldeberkoop en Wolvega, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde 
eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2) 

6099 1066 

31-10-1823 

Riessen van Jan Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de 

staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 

kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

8364 489-16 

18-05-1841 

Riessen, Jan Willems van ---- Westerkamp Reinsjen Geerlofs weduwe van Jan Willems van Riessen, Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds met toekenning pensioen  aan genoemde persoon. Jaar 1841 (5) 

6243 191-23 

06-03-1814 

Riet Jacob, 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 4 

06-02-1824 

Riet van ….?  te Deurne, 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. 4 

06-02-1824 

Riet van ….? te Deurne, 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 

9921 20 

19-10-1882 

Riet van der Cornelis Onbezoldigd Rijksveldwachter te Grouw 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) 

6097 812 

28-08-1823    

Rieten van W. Ontvanger te Wolvega en Oldeberkoop: onderwerp dat hij weer zoverre van desselfs ongesteldheid is hersteld en 

enz.  jaar 1823 (1) 

6871 29-03-1825 

16-A 

Riethorst C. betaling voor een leverantie in 1824 f. 23.35 enz. jaar 1825 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Riethorst Casper, 327 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 4 
28-10-1814 

Riethorst Kasper, ---- 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 

Riethorst Lieuwe, 570 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) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Riethorst Steven , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  *  14-11-1817 Hengelo,  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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 37-v 
17-07-1839 

Rietman Gooitsen Pieters te Heerenveen 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) 

8376 744/15-11 

30-07-1841 

Rietmeyer Kapitein op het schip de Catharina, jaar 1841  (4) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Rietmeyer Rotterdam   Kaap de Goede Hoop Kapitein op de  Catharina (Ameland) , jaar 1840 

9190 355 

11-03-1920 

Rietpolder---- Waterschap De Rietpolder verzoekt vergunning voor het plaatsen van duikers met een aantal   tekeningen  

(Blauwdruk) van de situatie ook is 1  van de tekeningen een overzicht met alle genummerde percelein in de De Rietpolder , 
tussen Harlingen en Franeker, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (16) 

9134 970 

13-07-1883 

Rietstra Anne Jans  ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de Gemeentevelwachter 

van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in beschonken toestand zijn 

sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring enz., 
Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 



jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt verzocht zijn Herberg te 

Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , 

Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  

Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, Veenstra Jan 
Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum 

Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Rietstra Hans, 421 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) 

7977 158-6, 23 
14-02-1837 

Rietstra Meindert Hendriks te Leeuwarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 

opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, 
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

6384 131 

18-6-1814 

Rietveld Jan Alberts---- Assen van J. schout van de Gemeente Ee schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

dat op 17 juni des avonds 10 uren bij hem vervoegde de persoon uitgevende voor een Wachtmeester met de naam Rietveld Jan 

Alberts en vertoon de mij de hier bijgaande order getekend door de Luitenant Colonel Gallieres de N. C. bij het 3e regiment 
Dragonders (is aanwezig) om te arresteren de persoon van Werf van der Jan Sakes in dienst bij het 3e regiment Dragonders en 

gedeserteerd, die hij hier reeds alhier te Veenwouden gevonden had en de Schout vond dat hij niet mocht weigeren enz. enz. en 

gaf de wachtmeester de Veldwachter en nog 5 man van de Landstorm mee enz. en hem een nachtverblijf in de Herberg Altena 

gegeven verder een heel verhaal over dat de Wachtmeester gen vertrouwen in de meegegeven mannen had en van der Werf als 

Deserteur beschouwd moet worden enz. ook wordt de naam Mulslegel Theodis Jacob bij het bij het 3e regiment Dragonders 

genoemd jaar 1814 (5) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Rietveld Pieter 29 is zijn volgnummer en Rosendaal 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)  

8108 863-12 

01-09-1838 

Rietveld Reinier, Jager 1e Battailjon Jagers * 16-12-1814 Voorhout,  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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 26 

06-02-1824 

Rietveld van Herpt en Sprang J. A. lid Provinciale Staten van Noord Braband, 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 

Rietveld van Herpt en Sprang J. A. te Noord Braband 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) 

6871 21-03-1825 

8-A 

Rieuks ….? Van beroep Teleschoopmaker, een dossier waarin o.a. vermeld dat hij al een voorschot van f. 25000.= heeft gehad 

die als aanbetaling voor de 2 Teleskopen zijn verstrekt enz. jaar 1825 (5) 

6283 1005 
03-09-1817 

Rieumer Lubbe  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 2e 
Kapittel en ontvangt fl. 2-10  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)   

6651  209 

01-05-1816 

Rieuwerts Rieuwert---- 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) 

8356 328/27- 8            
03-04-1841 

Riewald M. nr. 245 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) 

6281 545-9, 15 

04-11-1813 

Riezen van A. J. te Sijbrandaburen  schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de 

Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten 

Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en 
Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23) 

9187 1475 

05-10-1918 

Riezen van Allegonda, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8364 498/10, 16 
21-05-1841 

Riezen van Andriesk staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die 
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5 



6418 255-B 

01-06-1817 

Riezen van Gerrit 223 Vollenhove 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) 

6838 7-A bijl.1 

Mannen Huis 

Arrest 
26-03-1824 

Riezen van Gjalt H., 24 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) 

8356 315-11 

31-03-1841 

Riezen van J. W.  de weduwe van wijlen de gepensioneerde Ontvanger dat zij niet valt in de termen van uitsluiting van et 

Pensioenfonds enz. jaar 1841 (3) 

6097 784 

18-08-1823    

Riezen van J. W.  Ontvanger der Belastingen te Wolvega en Oldeberkoop heeft de Minister berigt dat zijn zoon Riezen van 

Willem provisioneel deze functie enz.  jaar 1823 (1)   

8280 526-1, 39 
22-05-1840 

Riezen van J. W. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

5982 1717 
01-12-1813 

Riezen van J. W.---- Veening Gabe Jolles † Percepteur en Municipale Ontvanger in de Gemeenten Noordwolde en Oosterwolde 
doch in laatsgenoemde gemeente in leven wonachtig enz. maar dat de heer Riezen van J. W. Municipale Ontvanger in de 

Gemeenten Ouderberkoop en Wolvega enz. jaar 1813 (2) 

9187 1475 
05-10-1918 

Riezen van Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6097 784 

18-08-1823    

Riezen van Willem---- Riezen van J. W.  Ontvanger der Belastingen te Wolvega en Oldeberkoop heeft de Minister berigt dat zijn 

zoon Riezen van Willem provisioneel deze functie enz.  jaar 1823 (1)   

6016 707 
21-11-1816 

Riezenbrij Geert Jacobs, 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) 

6420 321+ 345 + 

362 + 363 
29-07-1817 

Riezens L. J.  Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van 
Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 

1e augustus en heeft de Schout Riezens L. J.  van de Gemeente Leek in een door hem  ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika  wonende op Zevenhuizen met welke Douwe 
Sjoerds de Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan  maar dat zij niet getrouwd 

waren en zij niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6) 

6406 175- 
1+10-11 

09-04-1816 

Riffer Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 

door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6675 199 
07-05-1818 

Rigaux ….?, gewezen Generaal, met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden 
en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden 

behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)   

6397 694 
29-07-1815 

Rij Du, Luitenant Generaal  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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Rijfkogel Gerben, 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Rijfkogel Gerben, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9185 1612 

05-12-1917 

Rijfkogel Gerben, 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Rijgersma H. E. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In 

en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 
ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6256 353 

13-04-1815 

Rijgstra Douwe Epkes te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij 

kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat 
zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Rijgstra W. O. 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) 

8380 824-1 

21-08-1841 

Rijk de Albert Jans te Rauwerd, hij is zeer behoeftigd en heeft volstrekts onderstand nodig enz. jaar 1841 (2) 

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Rijk Hendrik H. Schoenlapper 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) 

6382 79 nr. 101 
31-03-1814 

Rijk J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de 
Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 

1814 (5) 

6834 9-A 
21-02-1824 

Rijk N. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde 
tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6046 313 

06-05-1819 

Rijk Nicolaas  ----  Gomes Ary J. , Laatschipper  een strandvondst aangebracht te Makkum een opgevist fust Madera wijn bij de 

Rode ton op de Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis Winsemius Petrus en Rijk Nicolaas alle drie 



ambtenaren bij de in en uitgaande regten en Breebaard Abraham Samuel Commies te voet bij de accijnsen alle te Makkum 

gestationeerd enz. jaar 1819 (4) 

6380 13 nr. 46 

29-01-1814 

Rijk van Jurjen Gerben , 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) 

6383 157 

08-05-1814 

Rijke Abraham---- Meijer W. S. Capitein bij het 1e Bataillon Infanterie te Sneek, Hij schrijft en ondertekend een brief dat hij een 

bedrag restitueert met een wissel t.n.v. Rijke Abraham te Amsterdam enz. jaar 1814 (1) 

8361 42-18 
01-05-1841 

Rijke Alida staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de 
voorgevallen veranderingen onder de Meisjes  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 enz. afgetrokken 

en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 
(5) 

6671 54 deel 2 

blz. 20 
22-01-1818 

Rijke D. te Brussel lid van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6671 54 deel 2 

blz. 5 
22-01-1818 

Rijke D. te Brussel Predikant Classis van Brussel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 22 

04-01-1819 

Rijke D. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

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

6683 2 deel 2 

Blz. 22 
04-01-1819 

Rijke D. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Rijke D. 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 23 
06-02-1824 

Rijke D. 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. 
24 

16-01-1822 

Rijke D. 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
5 

16-01-1822 

Rijke D. 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Rijke D. te Hemmen, 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 12 

22-01-1818 

Rijke de M. te Zierikzee Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland 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) 

6671 54 blz. 8 

22-01-1818 

Rijke de M. te Zierikzee 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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Rijke de M. te Zierikzee Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Rijke Jacob 9 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

9185 1144 

05-09-1917 

Rijke R. gehuwd met End van der Wilhelmina, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven 

ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, 
woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

9414 191  

(dossier 190)             
18-02-1922  

Rijkeboer D.  wordt vermeld in navolgend Document , Boonstra W. J., Dijkstra  A., Vries de J.  en Feenstra H, allen 

Veldwachters binnen de Gemeente Wonseradeel  deze vragen wat aan de Burgemeester en Wethouders wat buiten hun 
bevoegdheden valt, het verzoek is om de verleende ontheffing uit te breiden  enz.  verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd 

naar fl. 1900 per jaar plus kindergeld en vergoeding kleding enz. jaar 1922  (3)  dossier (12) 

9182 285/40 

07-02-1916 

Rijkeboer Douwe Makkum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

8377 766-8 

05-08-1841 

Rijkenberg B. , 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 

Rijkenberg B. , 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) 

8108 150-867/20 
03-09-1838 

Rijkers Johanna ---- Mey  Joseph * 25-03-1817 woont Groesbeek Gelderland , Zoon van Simon Mey en Johanna Rijkers 

6423 541D 

17-10-1817 

Rijkets Reijntje---- Visser Cornelis Tjeen * 23-10-1794 z.v. Visser Tjeerd Cornelis en Rijkets Reijntje 28 is zijn volgnummer, hij 

staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

5675 5 

27-06-1912 

Rijkholt Smink, Veehouder te Koudum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper 

ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen 
varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en 

woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Rijkmans T. te Steenwijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_27c 

20-07-1841 

Rijkmans T. te Steenwijk staat als uitvoerder van 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 bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6) 

6661 137 blz. 6 
19-03-1817 

Rijks Filippus 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) 

6841 15-A 
06-05-1824 

Rijksgebouwen----- Harlingen, opgaaf van een begroting voor het Zeekantoor bij de havenspoort te Harlingen jaar 1824 (11) 

9191 1165 

21-09-1920 

Rijkswaterstaat----- Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel  in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en  

een getekende kaart  (Blauwdruk) en de Schanserbrug  bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding door 
Rijkswaterstaat jaar 1920 (18) 

9181 

 

2154 

11-12-1915 

Rijkswaterstaat Zeeland ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  Vogel 

de J.,  te Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst  Serle van 

der, Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13) 

8345 79-33 

25-01-1841 

Rijkvorsel van Willem, Flankeur 6e afdeeling Infanterie * 23-06-1816 Oosterhout ,  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) 

6622 2103 
20-12-1813 

Rijmersma Pieter Jelles ---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen 
hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden 

zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat 
woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze 

Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen 

van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  
en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal 

pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden 

opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en 
Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou 

drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en 

Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10) 

6259 752 
24-07-1815 

Rijmersma---- Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker te Woudsend wonende, hij schrijft en ondertekend (met Pijtter 
Jeles Rijmersma) een brief  aan de Gouveneur van Vriesland  o.a. dat hij in de jaren  1812 t/m 1815  op last der regering van 

Slooten  aanden Koorenmolen in dien stad enz. dat hij van de Stad Sloten aan arbeidsloon en leveanties nu egoed heeft fl. 633.- 

en daarvan pas ontvangen heeft fl. 43-2-0 dus dat hij nog tegoed heeft enz. jaar 1815 (1) 

6631 1066 

02-09-1814 

Rijmsma Fedde Martens geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren 

en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over 

Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt 

vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs 

wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen 

en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 
15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  

Jaar 1814 (9) dossier (27) 

3588 61 

18-09-1855 

Rijn en IJsselstoombootmaatschappij jaar 1855 (4) dossier 61>> Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., 

Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van  
Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. in welke dienst voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een 

ondertekende briefje van Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en tarieflijst  ook wordt er gesproken over de Rijn en 
IJsselstoombootmaatschappij te Kampen  die de benodigde stoomboot zal leveren jaar 1856 (61) 

8165 142/27, 270 

08-02-1839 

Rijn en Yssel Stoomboot My. Deventer, jaar 1839 

8355 294-33 
26-03-1841 

Rijn van Arie, Kanonnier Korps rijdende artillerie  * 07-11-1818 Maarsen,  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) 



9180 420 

05-03-1915 

Rijn van Hubertus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6019 121 

25-02-1817 

Rijnders J. Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt  vermeld op een 

document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 
januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden 

bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 

(3) 

8375 716-3_2a 
22-07-1841 

Rijnders Pieter te Harlingen 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Rijnders Roelof 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    266 

8384 920-20 

17-09-1841 

Rijnevos Marijn * Oudenbosch oud 30 jaren , 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) 

9921 22              20-
10-1882 

Rijnhout A. J. K., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 
Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9126 680 

07-04-1879 

Rijnja L. R. ------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het 

overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4) 

6056 190 
17-03-1820 

Rijnks en Roelofs Teleskoopmakers betreft hunne vordering voor het maken van een Teleskoop omdat de verstrekte f. 10.000 
waren verbruikt een nader credietb van f. 5000 enz. jaar 1820 (2) 

6041 869 

01-12-1818 

Rijnks en Roelofs van beroep Teleskoopmakers, zij krijgen een crediet van f. 10.000.= enz. jaar 1818 (2) 

6244 314 
14-04-1814 

Rijnks F. R. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de 
achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen 

van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 

(4) 

6242 56               01-

02-1814 

Rijnks J. R. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document 

betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens 

ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin I. G. (Isaac Gijsberts). mede  jaar 1814 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Rijnks J. R. , 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) 

6626 487  blz. 13 

07-04-1814 

Rijnks Joh’s Rienks 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Rijnks Johannes R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijnks Johannes 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) 

6624 208 

26-01-1814 

Rijnks Johannes Rienks---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een document 

dat de Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte Boerderij graag uit 

zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire 
dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Rijnks R. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6047 379 
03-06-1819 

Rijnks R. F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 
(3) 

6300 281c            

29-04-1822 

Rijnks R. S.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de 

Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant 

van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van 
godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn 

benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit 

de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  

Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster 

S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. 

Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

6626 487  blz. 14 

07-04-1814 

Rijnks Rienk Joh’s wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijnks Rienk 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) 

6626 487  blz. 18 

07-04-1814 

Rijnks Rienk T. 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) 

6094 416 

20-05-1823   

Rijnks S. J een ordonnantie van fl. 5000  ter voldoening van gemaakte kosten bij het vervaardigen van 2 telescopen enz. jaar 

1823 (1) 

6092 203 Rijnks S. J. een ordonnantie van fl. 5000.= enz. jaar 1823 (1) 



08-03-1823 

6085 791 

26-08-1822 

Rijnks S. J. Onderwerp de kosten voor het maken van twee telescopen fl. 5000.= enz. jaar 1822 (1) 

6083 616 

28-06-1822 

Rijnks S. J.---- Roelof & Rijnks, telescoopmakers en wel zal aan Rijnks S. E. betaald worden fl. 5000 voor het maken van de 2e 

telescoop enz. enz. jaar 1822 (1) 

6300 281c            

29-04-1822 

Rijnks S. R---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de 

Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant 

van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van 
godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn 

benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit 

de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  
Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster 

S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. 

Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)) 

6626 487  blz. 17 

07-04-1814 

Rijnks Siemen Rienks 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) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Rijnsaart Johannes * Oud Gastel oud 27 jaren, 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) 

6632  1318 

23-10-1814 

Rijnts R. T.---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik 

Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider 

en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben 
toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te 

behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook 

moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den 
Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze 

verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 

38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en 
een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent 

Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 

36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma 
Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19) 

6623 60 

31-12-1813 

Rijnzes Rienk S., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen 

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

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

9134 1197 

30-08-1883 

Rijp F. D. te Harlingen, gezagvoerder op de Nicolaas (vergaan, aangevaren door een Stoomboot) als eigenaar Zeilmaker & Co. 

Te Harlingen , bijgaand een lijst met allerlei byzonderheden zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. enz. 

jaar 1883 (4) 

6284 1099 blz. 2   

31-10-1817 

Rijp Sipke Sijmens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk 

en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en 

het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6623 166-167 
11-01-1814 

Rijp van der Wijtze Atzes, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl 
Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2) 

6830 18-A blz. 23 

21-01-1824 

Rijpema Gerardus te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 22 

21-01-1824 

Rijpema Jan 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) 

9186 548 
04-05-1918 

Rijpema Rein Marten, 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) 

9180 904 

17-05-1915 

Rijperkerk------ 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rijpersma 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijpersma H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6070 424-23        

25-05-1821 

Rijpersma H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8210  958/2 211 

Bladz.  5>> 

17-09-1839 

Rijpersma H. M. de weduwe te Lioessens staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

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

6034 398 
30-05-1818 

Rijpersma H. 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) 

8350 175/27-23 21-
02-1841 

Rijpersma Minne Harmens Gevolmachtigde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder 
in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks 

Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6) 



5711 3 

28-08-1902 

Rijpkema ? 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) 

6834 7-A blz. 3 
18-02-1824 

Rijpkema D. W. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende 
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen 

der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

8280 526-1, 26,3 

22-05-1840 

Rijpkema E. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

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

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6834 7-A blz. 3 
18-02-1824 

Rijpkema G. H. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende 
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen 

der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

8225  1253-13, 37 
10-12-1839 

Rijpkema Gerrit Hantjes te Utingeradeel 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Rijpkema H. S. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8386 949/10 

20-09-1841 

Rijpkema J. M. te Sint Nicolaasga, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere 

binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8375 708-5_10 
20-07-1841 

Rijpkema K..M. te St . Nicolaasga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de 
Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

6101 1311  

16-12-1823 

Rijpkema Meye F. te Doniaga, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks 

hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6101 1311  
16-12-1823 

Rijpkema R. S zijn weduwe te Broek     , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 

hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Utinge- 

         radeel 

Rijpkema S. H. te Terhorne staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6071 516 
27-06-1821 

Rijpkema T. T.  ---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot 
staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte 

kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot 
bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of 

kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, 

Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., 
Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7) 

6060 480 

06-07-1820 

Rijpkema T. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Rijpkema Tj. Kl. Te Langweer hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijpkema Tjeerd 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) 

6101 1271 

10-12-1823 

Rijpkema Tjeerd Tjitses Boer te Terhorne , Hij is benoemd als Schatter der Belastingen te Oldeboorn enz. jaar 1823 (3) 

6391 41 
15-01-1815 

Rijpkema Tjitske Meijes van beroep Huisman te Sint Nicolaasga het betreft de leverantie door hem van een paard en dat is nog 
steeds niet betaald   en de Schout  Jongbloed J. van Langweer verzoekt dan ook aan de Gouverneur dat er ten spoedigste wordt 

betaald enz. jaar 1815 (2) 

9180 264 
06-02-1915 

Rijpkema Tjitske,  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) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Rijpkema W. D. te Akkrum 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Rijpkema Wijpke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6252 1186-7 

29-11-1814 

Rijpkes Sibbeltje, 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) 

9181 1939 
03-11-1915 

Rijpma  G. S. te Irnsum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het rooien van 
Houtgewas met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (7) 

6252 1179-80 

08-11-1813 

Rijpma ….? hij betaald als  Dijkschrijver f. 1400.-, hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  gemaakt door Witteveen 

Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf 
van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 



8214  1027/16 

bladzijde 4 

07-10-1839 

Rijpma B. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen 

der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5) 

6406 175-1-2-3 
09-04-1816 

Rijpma Brand 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) 

8224 1236-5 
00-12-1839 

Rijpma Brand wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op 
Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3) 

8385 932/9 

20-09-1841 

Rijpma Cornelis te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening een Request aan de Gouveneur waarin hij 

uiteenzet dat zijn huis al  voor meer dan de waarde is verhypotheekt en dat hij enz. Het  antwoord hij wordt vrijgesteld van 
betaling van grondbelasting jaar 1841 (5) 

3575 16 

11-11-1878 

Rijpma D. J. Ferwerd Schipper op de Welvaart vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen 

informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Rijpma de weduwe te Niawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(5) Gehele provincie (122) 

6868 21-02-1825 

18-A-3 

Rijpma E. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel 

in de Branderijen van Nijkerk (Fr) enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6252 1179-14 

08-11-1813 

Rijpma E. Dijkschrijver van Oostdongeradeel betreffende het Veer, hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt 

door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 
Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6070 424-23        

25-05-1821 

Rijpma E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8210  958/2 211 

Bladz. 8 

17-09-1839 

Rijpma E. P. te Nijawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 8 

17-09-1839 

Rijpma E. R. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

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

8375 708-5_26c 
20-07-1841 

Rijpma E. te Bollingawier 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) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Rijpma E. te Bollingawier, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Rijpma E. te Nijkerk (Fr) 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Rijpma E. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Rijpma E. te Roll. wier 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) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Rijpma Enne Brander te Nijkerk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving 

van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4) 

6047 379 
03-06-1819 

Rijpma Enne 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 

Rijpma Enne, 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 

Rijpma Enne, 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) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Rijpma Enneus Pieters wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 

om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 

vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Rijpma Enneus Pieters wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten 

ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met 
vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 5>> 

27-08-1839 

Rijpma G. S. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

9180 1012 

28-05-1915 

Rijpma G. S. te Irnsum hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  een vergunning om een voetbrugje over de 

bermsloot mag maken  langs de rijksweg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie 
(Blauwdruk)  enz.  jaar 1915 (10) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Rijpma Gerrit Sijbrens, 23 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 

Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland 



van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. 

vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

6840 36-A  

blz. 14 
22-04-1824 

Rijpma H. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6622 2109 

22-12-1813 

Rijpma H.---- Boer de Petrus hij beledigd  op de publieke straat de Agent van Politie zeer gruwelijk en daarom heeft de Maire 

van Dockum Schonegevel T. (Taco) zich op 29 november l.l. naar Leeuwaren begeven verder een verslag over hoe de 
omwenteling van de Fransche overheersing  naar de Prins van Oranje is gegaan en eenige dagen na het vertrek der Franschen  

had men op komst der kozakken twee vlaggen uit het venster van de Herberg eertijds door Rijpma H. bewoond een aantal 

bewoners wilden niet dat de vlag uit de toren werdt gehaald maar door tussenkomst van Sminia van H. wel is gebeurd verder 
was muziek op de straat verboden maar slimme jongens gingen toen op een schip want op het water was het volgens hen niet 

verboden enz. enz. jaar 1813 (8 ) 

6282 737-9 
07-07-1817 

Rijpma Harmen R., Wagenmaker te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Rijpma Herke Pieters te Barradeel 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) 

6871 22-03-1825 
11/3-C 

Rijpma Hirke Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 
Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

8308 1070-8 

494-536 
28-10-1840 

Rijpma J.  U. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rijpma J. U. , 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 4 
27-08-1839 

Rijpma J. U. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Rijpma Joh’s 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Rijpma Joh’s Ulbes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

8225  1253-13, 12 

10-12-1839 

Rijpma Johannes te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, 

Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle 
gemeenten van Friesland (86)  

6640  543 

13-06-1815 

Rijpma Johannes Ubbes Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen 

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te 

Leeuwarden en  Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en 
Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Rijpma Johannes Ulbes 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) 

6644  810 

06-10-1815 

Rijpma Johannes Ulbes---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd 
betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk 

Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas 

Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van 
Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijpma Johannes, 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) 

6256 313 

29-03-1815 

Rijpma Klaas,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  

schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma 

Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6) 

8375 708-5_5 

20-07-1841 

Rijpma M. te Minnertsga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. 

Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten 

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

6028 810 

13-11-1817 

Rijpma Marrigje 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Rijpma Meindert, 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Rijpma N. te Oostdongeradeel 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) 



8210  958/2 211 

Bladz.  8 

17-09-1839 

Rijpma P. E. de weduwe te Nijawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

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

6277 77-c-9 
21-01-1817 

Rijpma P. E. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van Posten 
welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn 

enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

5664 162, 25 

27-02-1917 

Rijpma P. Menaldum Schip de Menaldum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6034 398 

30-05-1818 

Rijpma P. of C. 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Rijpma P. R. 20 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rijpma P. U. , 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 

Rijpma P. U. , 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 424-24        

25-05-1821 

Rijpma P. U. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Rijpma Pieer Ulbes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Rijpma Pier E.  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 

Rijpma Pier 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 

Rijpma Pier, 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) 

6641  626 

22-07-1815 

Rijpma Pieter---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant te Nijkerk (fr) ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de kerkenraad der hervormde gemeente een collecte voor hen die wegens dringende behoefte dergeene die 
hun leven hebben gewaagd ter verdedigng van alles wat ons dierbaar is enz. een ieder was het hier mee eens behalve de oudste 

Diaken Blom Abraham Lieuwes en leit na de gadsdienst door de jongste Diaken Rijpma Pieter aan onze leeraar weten dat hij 

niet mee wil doen en dat hij op den dank en Bede dag niet in de Kerk te Nijkerk kwam enz. verder een door de Koster Jansma S. 
ondertekende brief ook een door Bergsma H. de Schout van de Gemeente Metslawier en door de Bode van Metslawier 

Meintsma W.  ondertekende brief betreffende voorgaande enz. jaar 1815 (12) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Rijpma Q.  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) 

8308 1070-8 
64-106 

28-10-1840 

Rijpma R. J. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 10>> 
27-08-1839 

Rijpma R. J. de weduwe te Sandfirden 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) 

6830 18-A blz. 33 

21-01-1824 

Rijpma Reinder te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijpma Rients 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Rijpma Rients Jarigs, 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 

Rijpma Ruurd 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) 

9134 1081-29 

23-04-1883 

Rijpma S. G.  Landbouwer te Rauwerd; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

9126 1043-29 

1879/1880 

Rijpma S. G. Landbouwer te Rauwerd Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 

1879 (3) 

6251 1092 
09-11-1814  

Rijpma S. H.?. Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der 
schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs 

Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente 

van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , jaar 1814 (4) dossier 16 

8308 1070-8 
64-106 

28-10-1840 

Rijpma S. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal 

van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot 

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



8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Rijpma S. J. te Sandfirden 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Rijpma S. te Witmarsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6624 219 
29-01-1814 

Rijpma S. U. (Sijbren Ulbes) gewezen Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout 
Witte de B. van de Gemeente Witmarsum bij zijn afwezigheid enz. en dat Jong de Ruurd Ruurds wordt voorgedragen als 

Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Rijpma S. U. , 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 

Rijpma S. U. 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) 

8308 1070-8 

451-493 

28-10-1840 

Rijpma S. U. 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) 

8375 727-3 

24-07-1841 

Rijpma Sijbrand---- Kingsma Eeltze (Eelse) A. Landbouwer te Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland waar onder andere hij vermeld dat het vlees voor de verkoop geen waarde meer had hij dit aan een zekeren behoftigen 
en armoedig gezin van Liebe Huizinga Slager en Vleeschhouwer te Lioessens enz.  en staat vermeld in een Extract uit het 

Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland  het betreft een proces verbaal wegens 

het Frauduleus slachten van een Vaars, wordt ook in genoemd dat Liebe Huizinga die na zijn verklaring onderwijl is overleden 
de Bekeurders waren de Commisen Rijpma Sijbrand en Vries de Leendert enz.  jaar 1841 (19) 

8285 626-6 

22-06-1840 

Rijpma Sijbrand---- Koopal Rinze  (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem opgemaakt 

wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse, Rijpma Sijbrand en 

Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan alwaar hij in de steeg de 
commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en dat in tegenwoordigheid van 

Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en Mertens Alekzander Plattelands Heel 

en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar zijn eigen zwager bijkans dood heeft geslagen 
enz. jaar 1840 (9) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Rijpma Sijbrand Ulbes 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) 

8285 622-2 

20-06-1840 

Rijpma Sijbrandus---- Vries de Johannes  winkelier te St. Anna Parochie verzoekt dat ten zijne behoeve op hetb tractement van 

den commies Ringh van Gerbrandus thans te Oostmahorn eener inhouding worden bevolen tot voldoening van een schuld van f. 

81.24 wegens geleverde winkel waren en deze heeft zijn schuld erkent en wil 5 gulden per maand betalen verder een 

schuldverklaring van Rijpma Sijbrandus dat hij schuldig is 21 gulden wegens in 1835 geleverde goederen en door hem 

ondertekend op 1 juli 1837 ook een specificatie van de geleverde goederen enz. jaar 1840 (10) 

6401 
 

860-1-3+4 
31-10-1815 

Rijpma Sijbren Ulbes 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Rijpma Sipke 11 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 

Rijpma Sipke Wouters   129 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

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

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

6030 20-B 

09-01-1818 

Rijpma Sjeuke Tjebbes, Hij staat op een naamlijst  van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek 

gedetineerd geweest zijn geweest  met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2) 

6838 7-A bijl.2 
Vrouwen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Rijpma Sjeuke, 23 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) 

6000 578-b 

17-06-1815 

Rijpma Sjuwke Tjebbes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort  zitten 

te Sneek jaar 1815 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Rijpma Sybren Ulbes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6864 26/1-C  

no.  126 

07-01-1825 

Rijpma Ulbe te te Wonseradeel  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) 

6871 22-03-1825 

11/7-C 

Rijpsam Johannes Willem vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de 

Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op 

den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2) 

8375 716-3_3D 
22-07-184 1 

Rijpsma Akke Jans, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld 
in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de 

Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

9182 605 

05-04-1916 

Rijpsma Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 



6088 1088 

18-11-1822 

Rijpstra A. B., ---- 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) 

3698 A-19 

08-10-1828 

Rijpstra Aaltje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

8350 171-6 
19-02-1841 

Rijpstra Akke Jans 29-04-1791 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn 

opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen 

ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6) 

8375 716-3_2d 

22-07-1841 

Rijpstra Akke Jans Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar 

de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Rijpstra D. T. de wduwe en de erven staan 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 184   

00-00-1898 

Rijpstra Douwe , Zeemilitie gaat naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 181    

00-00-1898 

Rijpstra Douwe , Zeemilitie gaat naar Spanje, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 180   

00-00-1898 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 168 

00-00-1896 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 171 
00-00-1897 

Rijpstra Douwe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 165   
00-00-1896 

Rijpstra Douwe naar Jourx, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 164 

00-00-1896 

Rijpstra Douwe naar Spanje, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 174 

00-00-1897 

Rijpstra Douwe Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 163 

00-00-1896 

Rijpstra Douwe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9187 1644 
06-11-1918 

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

6276 1102-18 

18-12-1816 

Rijpstra Gerrit C., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

9465 Deel 2, 27 

03-04-1850 

Rijpstra Gerrit F. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1850 (8). 

8375 716-3_1J 

22-07-1841 

Rijpstra Grietje Sijbrens 29-06-1825 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) 

7977 137-7, 14 

08-02-1837 

Rijpstra Grietje Sybrens * 1811 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 

kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt 
ontslag enz. jaar 1837 (8) 

3575 16 

11-11-1878 

Rijpstra H. G. Hallumerhoek Schipper op de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen 

informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Rijpstra H. 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 8 

17-09-1839 

Rijpstra H. P. 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) 

9921 22              20-
10-1882 

Rijpstra J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters 
en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9465 Deel 2, 108 

31-03-1859 

Rijpstra Jacob F. , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en 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)   



3698 A-19 

08-10-1828 

Rijpstra Jeltje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Rijpstra Jitze Frangen 55 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) 

9180 761 

26-04-1915 

Rijpstra M.  metselaar te Goutum hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het maken 

van een uitweg van zijn erf      met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. 
jaar 1915 (9) 

9725 Deel 2  

Blz. 104 
00-00-1891 

Rijpstra Marten op de Haringvangst,  Regiment  Grenadiers en Jagers 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 1891 (2) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Rijpstra Martinus Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6247 640 
29-06-1814  

Rijpstra P. G. Armvoogd te Oostrum tekent genoemde lijst, , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de 
staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 

kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6271 574-9 
06-07-1816 

Rijpstra Pieter Gerrits, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

5664 162, 15 

27-02-1917 

Rijpstra Z. Harlingen Schip de Stad Harlingen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Rijs Jorrit H., 210 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) 

6869 01-03-1825 

17-A 

Rijs Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den 

dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag 
verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, 

Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3) 

6077 997 
15-12-1821 

Rijs v. H. J.  hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane onderhoud aan 
Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde situatie dier gebouwen, op 7 

december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde van de rietman van Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 
(12) 

6071 467 

07-06-1821 

Rijs van H. J. en Bouwstra O. R.  beide borgen voor Bergsma Jan H. ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  

Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van 

het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met 
interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6071 467 

07-06-1821 

Rijs van H. J. en Bouwstra Otte R. beide borgen voor Blaauw Sible Jacobs,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  

Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van 
het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met 

interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6071 467 
07-06-1821 

Rijs van H. J. en Lels Gerrit beide borgen voor Smit Tjitte Wiebes,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  Slaperdijk  
te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van het gepachte 

met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met interessante 

aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6045 217 
06-04-1819 

Rijs van H. J.,  hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en eventuele 
herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

6021 256, 44-47 

19-04-1817 

Rijs Van H. P. hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int lager 

onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en 
onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Rijs van H. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Rijs van Herke J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Rijs van Herke J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6070 424-25       25-

05-1821 

Rijs van Herke Jans 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 

Rijs van Herke Jans, 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) 

4894 2306 
27-06-1899 

Rijs van J. 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) 



9186 244 

05-03-1918 

Rijs van Willem Hendrik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 

9187 1341 
06-09-1918 

Rijs van Willem Hendrik, 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) 

6025 555 

20-08-1817 

Rijs van Wouter (ook van Rees)  ---- 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) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Rijsbergen van Willebrordus * Gastel 12-10-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, 

aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen 

welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Rijsdijk Gabriel * Oud Gastel 18-09-1810, 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) 

6041 891 
14-12-1818 

Rijsdijk Klement, 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 Dordrecht  de heer 

Sterling H. U.   jaar 1818 (3) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Rijsdijk Leendert 153 is zijn volgnummer en Mijnsheerenland 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) 

3576 61-a 

14-10-1828  

Rijselberg van A. 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) 

6071 467 
07-06-1821 

Rijsen van H. J. en Boer de Douwe L. beide borgen voor Bouwstra Lieuwe Roelofs ,Hij is pachter van een perceel aan der 
Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   

Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een 

kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6053 870 
03-12-1819 

Rijsinga Jan Paulus---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth 
naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan 

de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar 

er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen 

scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt 

tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk 
ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de 

beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, 

het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin 
genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg 

August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen 

Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, 
Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25) 

6393 134 

28-02-1815 

Rijsma Sijtze Gosses Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6087 948-3 
11-10-1827 

Rijsma Sjuwke 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

9 

16-01-1822 

Rijsoord van Meurs G. J. te Dordrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

8376 

 

743/18 

29-07-1841 

Rijsoort van W. W. Controleur te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening, Epen van G. Chirurgijn van het 

Buitengasthuis te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening waarinn hij  verklaart de aard van de 

ongesteldheid van de commies Pontier jaar 1841 (5) 

6030 25, 42 

12-01-1818 

Rijssel  J. A. of Bijssel Twee ordonnancien betreffende de uitbetaling  van zijn tractement met vermelding van het bedrag enz. 

jaar 1818 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Rijst van Pieter 239 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Rijstra Wiebe O. 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Rijswijk 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 Haarlem de heer Schmidt 
J. H.    jaar 1818 (3) 

6383 57 

02-04-1814 

Rijswijk Govert Jan te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden 

en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 



5995 37 

14-01-1815 

Rijswijk 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) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Rijtsema Douwe Martens  * 12-07-1798 Op den Ham;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen 
die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, 

voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom 

met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8285 615-2, 22,2 
19-06-1840 

Rijze O. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6840 36-A  
blz. 36 

22-04-1824 

Rijzen v. Klaas A. Timmerman 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) 

6395 506 

21-05-1815 

Rijzen van Gerke staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van 

Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

6240 1090 

10-12-1813  

Rijzenbeek Sikko R.---- Blok K. (Klaas) Maire van Harlingen in een brief geschreven en getekend door Rijzenbeek Sikko R. 

wordt Bok er van beschuldigd alles maar uit te stellen  om hem  (Rijzenbeek Sikko R. ) en anderen te kwellen  en schaade toe te 
brengen jaar 1813 ( 2) 

6028 810 

13-11-1817 

Rijzenbrij Geert 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 

Rijzenbrij Geert staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis 
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen 

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Rijzenburg Tjalling G. 74 is zijn volgnummer en  Mildam 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) 

6075 749 
03-10-1821 

Rijzenga Jan Paulus---- Spanjaard Pieter, commissionair te Enkhuizen, een handgeschreven brief met zijn handtekening in 
kwaliteit als gelastigde van de heeren Cordes & comp. te Amsterdam  volgens onderhandse Procuratie d.d. 22e september dezer 

jaars geregistreerd te Dokkum worden ook in genoemd Leuning (Luning) Gogel & Comp te Antwerpen en de Kapitein 

Osterbladh Jacob gevoerd hebbende het Brikschip de Thetis genaamd op weg van Gamla Carlebij op weg naar Antwerpen en de 
13e september zijn schip heeft verloren nevens het dorp Wierum op de zogenaamde Henstewal, de procuratie is ook aanwezig, 

als getuigen hebben ondertekend Nauta Wiebe Paulus van beroep Zeilmaker en Rijzenga Jan Paulus van beroep Korfmaker, 

verder genoemd Schelle van G.  als ontvangen te Dokkum voor regt , enz. jaar 1821 (9) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Rikkers F. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Rikkers F. G. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Rikkers F. nr. 24 in wijk D. 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) 

6243 191-20 
06-03-1814 

Rikkers G. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke 

zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  

enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Rikkers G. nr. 68 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8356 314-1 

31-03-1841 

Rikkers Jan Pieters te Surhuisterveen hij verzoekt kwijtschelding eener geldboete van f. 50.- en bij onvermogen tot betaling 

derzelve van 6 dagen gevangenisstraf naar toe hij bij vonnis van de regtbank te Leeuwarden is veroordeeld enz. jaar 1841 (4) 

6243 191-8 

06-03-1814 

Rikkers P. , 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) 

9465 Deel 2, 115 
09-12-1858 

Rikkers Pieter te Makkum, Beurt en Veerdienst van Makkum op Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8)      

8380 833-2 
24-08-1841 

Harlingen 

Rikkers te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6859 5-C 
16-11-1824 

Rikkerts Gerrit Politiedienaar , jaar 1824 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Rikse Willem, 673 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) 



8207 898-17 

30-08-1839 

Riksen Hendrik * 29-08-1803 Almelo , Fuselier 7e Afd. Infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de 

Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot  

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 jaar 1839 (3) dossier (9) 

6850 2-A  

30-07-1824 

Riksma Klaas Jenever Brander te Kollum Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5) 

6636  148 

2e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Riksten Jan Alberts te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

8033 1276-14 
27-06-1838 

Rill Johann Georg Geb. 10-4-1803 Hamburg. Fuselier bij het algemeen depot te Batavia. Is door eenen krijgsraad, te 
Weltevreden, schuldig verklaard aan diefstal, bij nacht en met inklimming, gepleegd In het eerste quartaal 1837 uit Oost-Indië 

naar Nederland terug gezonden met het schip “Rio de Janeiro Paket” 1837, ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire 
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van 

Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 

Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  
jaar 1838  (4) 

6087 908 

01-10-1822 

Rimersma Hans Wybes  hij is eigenaar vanb 1 pondemate bouwland en  en deze tot heden niet op de releve enz. enz. jaar 1822 

(1) 

8308 1066-13 
28-10-1840 

Rimersma Jasper * 1789 Sexbierum staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn 
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij 

niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en 

Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. 
jaar 1840 (6) 

6254 151 

06-02-1815 

Rimkema ….? Den Assistent wegens Tractement van 18 September tot en met December 1811 enz. ,  Komt voor in Memorie 

Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van 
Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10) 

6258 520-2,  3  21 

en 22 

31-05-1814 

Rimkema Jan  wegens vertering  wegens het brengen van briefjes enz.,  zijn declaratie wordt vermeld in een document genaamd 

Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van 

transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (4) dossier (23) 

6848 35-A  

12-07-1824 

Rimkema Jan----- Drooge van H. een handgeschreven brief met Handtekening. Onderwerp de wapens  van  wijlen zijn vader, 

jaar 1824  (1) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Rimkema L. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Rimmen Wigle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6623 109 

08-01-1814 

Rimmer D. W.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te 

Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat 

volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één 
gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en 

Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Rimmers Anne 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) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Rimmers Haje, 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) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Rimmers 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) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Rimmers Sjoerd wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6633 1396 

09-11-1814 

Rimmers Sybren ,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. (Willem) 

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Rimmers Sybren wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6633 1396 

09-11-1814 

Rimmers Wigle ,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. (Willem) 
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6630  1017B, 1 

22-08-1814 

Rimmersma Hendrik Remmelts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 



Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden 

tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A, 1 

22-08-1814 

Rimmersma Hendrik Remmelts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6028 810 

13-11-1817 

Rimmerts Marten 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) 

6261 878-4 

11-08-1815 

Rimmerts Rein, 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) 

6390 78-79-85-86-
87-88 

07-12-1814 

Rimmerts Tjerk ----Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 opTerschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van Rimmerts 
Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te mogen worden 

aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de vrijstelling van de Militaire 
dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat van 

de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen ondertekend 

door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (12) 

6258 627-10 
21-06-1815 

Rinders Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl 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)   

6258 627-12 

21-06-1815 

Rinders Eize wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

3576 61-a 

14-10-1828  

Rinders G. van beroep Beurtschipper 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) 

6423 580 
14-11-1817 

Rinderts Andries†---- Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie dat Buren van Sijtse Andries Boerenknegt te Beetgum  * 28-10-1798 zoon van Rinderts 

Andries† en van Clases Aukjen niet in de loting voor de Nat. Mil enz. jaar 1817 (2) 

6383 67 

02-04-1814 

Rinderts Jan, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 

en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6252 1174-8 

27-02-1810 

Rinderts Jan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6257 410-14 
28-04-1815 

Rinderts Rinse 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) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Ring de hans S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 

Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6277 30-10 

09-01-1817 

Ring de Rimmer Seerps moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6852 5A 
26-08-1824 

Ring Maaike----- Reneman 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) 

6830 18-A blz. 4 
21-01-1824 

Ring van Riemer Tjeerds 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) 

3700 6-C 
04-02-1837 

Ringenerus Maaike, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

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

6630  1017B, 8 
22-08-1814 

Ringenoldus A. staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 
van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde 

dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 

juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

9184 1031 
01-08-1917 

Ringenoldus---- Latour-Ringenoldus Geertje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 

1917 (5) 

8379 793-4 
13-08-1841 

Ringer J. M.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst in 
het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 1841 (3) 

6074 675 

05-09-1821 

Ringers  Menso bezitende de 3e rang is aangesteld op de school te Jutijp ook genoemd de schoolopziener Visser  H. W. C. A. te 

IJsbrechtum  enz. jaar 1821 (1) 

8359 373-20 
17-04-1841 

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

1841 (8) 

3701 15-D 
10-02-1842 

Ringers Klaske Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 
der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8) 



6089 1155 

11-12-1822 

Ringers Minse, ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  vergelijkend 

examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal van stukjes 

geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  verder worden er 

genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker 
T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin 

K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10) 

6257 410-15 
28-04-1815 

Ringers Pytter 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) 

6254 140-B-blz. 33 
17-01-1815 

Ringers Rein heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Tuintje bij ’t Hoekster Kerkhof, 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. 

9187 1114 
07-08-1918 

Ringersma Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6245 399-42+43 

10-05-1814 

Ringerts Pieter, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6243 191-8 
06-03-1814 

Ringh van A. , 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) 

8377 767/6 

05-08-1841 

Ringh van G. ------ Molen van der Lourens  M. Korenmolenaar te Oosterlittens en  Gerbens A. M. Broodbakker te Oosterend  

een procesverbaal  uitgeschreven door Ringh van G. en Hoving J.  betreffende  overtreding van de wet op het gemaal, 

Onderwerp zakken meel, tevens  en handgeschreven brief met de handtekening van  Molen van der Lourens,  en een  
handgeschreven brief met de handtekeningen van  Ringh van G. en Hoving J. , een origineel dubbel accijnsbiljet, een origineel 

afleveringsbiljet  enz. enz.  ( jaar 1841 dossier 16) 

6397 662 

13-07-1815 

Ringh van G. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 

Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6864 18-A 
13-01-1825 

Ringh van G.---- Wassenaar Luitzen O. , Bakker te Minnertsga hij krijgt een bekeuring van dde commiesen Gronemeyer W. en 
Ringh van G. voor zijn aangifte voor de personele belastingen  over 1821 een vrouwelijke dienstbode heeft verzwegen hij krijgt 

een schikking enz. jaar 1825 (2) 

8285 622-2 

20-06-1840 

Ringh van Gerbrandus---- Vries de Johannes  winkelier te St. Anna Parochie verzoekt dat ten zijne behoeve op hetb tractement 

van den commies Ringh van Gerbrandus thans te Oostmahorn eener inhouding worden bevolen tot voldoening van een schuld 
van f. 81.24 wegens geleverde winkel waren en deze heeft zijn schuld erkent en wil 5 gulden per maand betalen verder een 

schuldverklaring van Rijpma Sijbrandus dat hij schuldig is 21 gulden wegens in 1835 geleverde goederen en door hem 

ondertekend op 1 juli 1837 ook een specificatie van de geleverde goederen enz. jaar 1840 (10) 

6100  1215-11 

29-11-1823 

Ringia Tomas Rinzes, wordt voorgesteld als vervanger van Tanja Kornelis Piers Hij staat op een document van Zetters in het 

District van ontvang Deinum  en zijnde overleden , in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle 

plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6840 36-A  

blz. 16 

22-04-1824 

Ringma M. IJ. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6383 80       

23-04-1814 

Ringma R. T. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

8211 988-3, 8 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ringma S. J. te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

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

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

6394 257 

31-03-1815 

Ringmeijer Johannes Jans hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Ringnald Jacob  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 

Ringnalda  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) 

6871 28-03-1825 

42-B 

Ringnalda ….? ---- Buitenhoff Jan Symons is volgens Burgemeester en Wethouders het meest bevoegd voor wethouder te IJlst,  

maar dat de heer Ringnalda ….? en Stellingwerff ….? te oud zijn enz. enz. jaar 1825 (3) 

8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Ringnalda ….? te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ringnalda ….? te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

6424 584 

02-12-1817 

Ringnalda A. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van 

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



Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8197 701-23 

10-07-1839 

Ringnalda A. G. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

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

9180 42 

07-01-1915 

Ringnalda Anna,  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) 

6628  830 
23-06-1814 

Ringnalda B. Dominee wordt vermeld in een Contract tussen hem en het meeste gedeelte der Leeden enz. thans Predikant 
bedienende  de gecombineerde Gereformeerde Gemeentes  van Achlum en Hitzum op eene wettige manier verroepen is, door de 

gecombineerde Gemeentens der Hervormden te Boxum en Blessum welk beroep enz. hij staat vermeld in een document dat in 

dato 9 juni 1797 is opgericht deze Gemeente maar geen fondsen voorhanden hebben enz. ondertekend door de Schout 
Wassenaar T. (Tiete) van de Gemeente Almenum , jaar 1814 (4) dossier (9) 

9126 1043-12 

1879/1880 

Ringnalda Dirk te Franeker Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9134 1081-12 
21-05-1883 

Ringnalda Dirk te Franeker; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

8308 1070-8 

107-149 
28-10-1840 

Ringnalda F. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  11 

27-08-1839 

Ringnalda F. F. te Folsgare 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) 

6282 737-9 
07-07-1817 

Ringnalda Fonger K., Boer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6868 19-02-1825 
41-B 

Ringnalda H. K.--- Kate ten Pieter, Wethouder en Lid van de Raad van de stad IJlst omdat hij is overleden worden voorgedragen 
voor zijn functie: Ringnalda H. K., Stellingwerf B. S. en Buitenhof J. S. alle leden van de raad enz. jaar 1825 (2) 

6870 14-03-1825 

1-B 

Ringnalda H. K. wordt vermeld in een document nopens de vervulling eener opengevallene Wethoudersplaats in de Stad IJlst 

enz. jaar 1825 (3) 

6076 911 
23-11-1821 

Ringnalda Hote Ouderling, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde 
Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den 

zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er 

uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

6081 403 

22-04-1822 

Ringnalda Hotse 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. jaar 1822 (5) 

6252 1144 
29-11-1814 

Ringnalda Hotse hij is mede ondertekenaar als lid van  de Vroedschap van IJlst, Onderwerp:  een brief geschreven aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende  de bestrijding der behoeften over 1815 alleen moeten worden gevonden door de 

middelen enz. jaar 1814 (2 

6251 1099 

17-11-1814 

Ringnalda Hotse hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den President 

Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund Slagtvee enz. jaar 
1814 (5) 

6248 782 

27-08-1814  

Ringnalda Hotse hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een verzoek aan de Gouverneur van 

Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1) 

6253 16 
02-01-1815 

Ringnalda Hotse hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende de 
Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de 

begroting enz. jaar 1815 (4) 

6250 964 
05-10-1814 

Ringnalda Hotse---- Jorritsma Sijbren T. (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad 
IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7) 

6415 95 

25-03-1817 

Ringnalda Hotse---- Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Jorritsma Sijbren IJ. en Ringnalda Hotse enz. jaar 1817 (1) 

6254 129 

25-01-1815 

Ringnalda Hotse ondertekend samen met de Burgemeester en andere eden van de Vroedschap van IJlst een document 

betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2) 

6629 842 

01-07-1814 

Ringnalda Hotze als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van 

Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de 

Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6246 498 

11-06 -1814 

Ringnalda Hotze hij ondertekend samen met anderen als Burgemeesteren en Vroedschap van de Stad IJlst een document 

betreffende de begroting van den jare 1814 met vermelding van enz. jaar 1814 (3) 

6669 415-i 

29-10-1817 

Ringnalda Hotze Klazes Lid van de Raad der Stad IJlst staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6646  957 lijst 7 

20-12-1815 

Ringnalda Hotze Klazes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van IJlst enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-K       

05-01-1816 

Ringnalda Hotze Klazes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van IJlst enz. jaar 1816 (2) 



6054 28 

11-01-1820 

Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Kuperius Okke  D.,  ouderlingen en Oppedijk Cornelis H.  Diaken  samen de 

Leden van de Kerkenraad van de hervormde gemeente van IJlst enz. enz. dat de beroepen Predikant Rodenburg Rutgerus  wel 

genegen souden sijn om de post van Rector van de Latijnsche school te aanvaarden jaar 1829 (2) 

6250 1006         
18-10-1814  

Ringnalda Hotze,  Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad slechts 
elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij wegens een tekort 

daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3) 

8380 824-10 

21-08-1841 

Ringnalda IJ. B. te Deersum een brief van de Minister van Binnenlandse zaken  aan hem en de inwoners van Deersum met een 

kleine weiziging , bretreffende de Grote weg van  Leeuwarden naar Lemmer enz.  jaar 1841 (4) 

9126 930 

04-06-1879 

Ringnalda Jacob Ypes wonende te Waaxens hij wordt benoemd als zetter van de belastingen i.p.v. Noordman Durk Pien die naar 

een andere plaats vertrekt , maar in een handgeschreven brief met zijn handtekening deelt hij mede de functie niet te aanvaarden 

jaar 1879 (7) 

6060 480 
06-07-1820 

Ringnalda Jacob, 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) 

3576 95 

25-08-1929 

Ringnalda Jacobs Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 

schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van 
Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

6425 22 

10-01-1818 

Ringnalda Jan 21-06-1789 Grouw 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 november 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 1818 (3) 

9187 1475 
05-10-1918 

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

5992 847 

28-10-1814 

Ringnalda K. een handgeschreven brief door hem ondertekend,   solliciteerd naar de functie te IJlst van Bakker Jan Minnes die in 

Sneek is benoemd enz. jaar 1814 (1) 

6244 313 
14-04-1814 

Ringnalda K. ----Gorcum van C. , Deurwaarder te IJlst,  Onderwerp: Executie tegen de onwillige Contribualen  aldaar 
ondertekend door de Ontvanger Ringnalda K. enz. jaar 1814 (2) 

6089 1186          

21-12-1822 

Ringnalda K. H. ,  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) 

5993 919 
14-11-1814 

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

patenten enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 
06-02-1815 

Ringnalda K. 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) 

5997 223 

11-03-1815 

Ringnalda K. 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) 

5996 120 

11-02-1815 

Ringnalda K. te IJLst Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en 

venstergeld jaar 1815 (2) 

6072 581 

17-07-1821 

Ringnalda K. te IJlst staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers 

de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

5996 151-a  3e rij 

20-02-1815 

Ringnalda Klaas Hotses hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6033 248 

10-04-1818 

Ringnalda Klaas Hotzes  ------ Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is 

aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland  voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus  te Harlingen 

geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar,  Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te 
Utrecht,  Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum,  Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst  geb. 2 

Februari 1789 aldaar,  Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, 

Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden ,  Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland,  
Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12) 

6669 415-i 

29-10-1817 

Ringnalda Klaas Hotzes Ontvanger der Stad IJlst staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 

alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6833 9-A blz. 10 

09-02-1824 

Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde 

Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie 

Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31) 

6100 1087 
04-11-1823 

Ringnalda Klaas Hotzes, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier 

(10) 

6099 1066 
31-10-1823 

Ringnalda Klaas Hotzes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de 
staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 

kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

5991 691 en  720 

06-09-1814 

Ringnalda Klaas te IJslt hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in 

het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6) 

5983 57 

22-01-1814 

Ringnalda Klaas, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau 

van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en 

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

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Ringnalda Lijsbeth---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 

Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 

beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 
Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 

de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 

Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 



grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 

Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 

procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14 

6683 2 deel 1 
Blz. 10 

04-01-1819 

Ringnalda M. (Murk) Predikant te Harlingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: 
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, 
bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6709 36 deel 1 

blz. 11 

16-01-1822 

Ringnalda M. A. te Harlingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

6389 29-30-31 
02-11-1814 

Ringnalda M. H.  ---- IJnzonides Hanseus , s.s. Min. Candidatus te Oldeboorn wonende door hem ingediend en ondertekend  
request om vrijgesteld te worden van de Landstorm ook al omdat hij niet op Zondag enz. enz. een antwoordbrief enz. maar er 

komen bij de wet gene enz.tevens een latijnse brief van het testimonium van de classis van Zedenwouden (Sijldana) Holkema F. 

en Ringnalda M. H. enz.  jaar 1814 (3) 

6683 2 deel 2 

Blz. 15 

04-01-1819 

Ringnalda M. H. te Harlingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

6833 38-D deel 1 
Blz. 8 

06-02-1824 

Ringnalda M. H. te Harlingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 16 

06-02-1824 

Ringnalda M. H. te Harlingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

16 

16-01-1822 

Ringnalda M. H. te Harlingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

8308 1070-8 
21-63 

28-10-1840 

Ringnalda M. T. 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) 

8224 1229-8, 11 

02-12-1839 

Ringnalda Marten Fongers  te Wijmbritseradeel Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen 

informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

6069 

 

262 

03-04-1821 

Ringnalda Petrus Martens  hij is vermeld in een document waar in vermeld wordt dat hij  een inhouding van trectement heeft 

vanwege enz. enz. jaar 1821 (1) 

6006 954-3 en 4 

06-12-1815 

Ringnalda Petrus Martens Geregtsdienaar te  Sneek staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een 

opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 

(4) 

6090 28 
08-01-1823 

Ringnalda Petrus Martens Geregtsdienaar te Sneek  hij is wegens slecht gedrag op 30 september 1822 gedetineerd enz. en voor 
hem is aangesteld Vries de Anne Jans jaar 1823 (1) 

6029 896 

17-12-1817 

Ringnalda Petrus Martens Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Sneek  arr. Sneek . Jaar 1817 (2) 

6018 34  
14-01-1817 

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

1817 (3) 

6005 933 
27-11-1815 

Ringnalda Petrus Martens te Sneek Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 
Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11) 

6044 201 

30-03-1819 

Ringnalda R. D. ----   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 hij is borg voor een van de leveranciers,  jaar 1819 (4) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Ringnalda Reijme Louws staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie 
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Ringnalda Riemer 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) 

6402 
 

922-1+ 8 
09-12-1815 

Ringnalda Rijmer Louws 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) 

6000 578-b 
17-06-1815 

Ringnalda Sjoerd Martens, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te 
Sneek jaar 1815 (2) 

8375 708-5_26b 

20-07-1841 

Ringnalda te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Ringnalda te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 



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

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Ringnalda te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 

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

(5) Gehele provincie (122) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Ringnalda te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 
1841 (3) 

8280 526-1, 26,3 

22-05-1840 

Ringnalda te Aalsum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8375 712-12 

21-07-1841 

Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad IJlst een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de natuurlijke Kinderziekte enz. jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
IJlst 

 

Ringnalda W. ondertekend namens B. & W. van de Stad IJlst 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) 

8285 615-2, 43 
19-06-1840 

Ringnalda W. te IJlst wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is 

enz. jaar 1840 (6) 

6034 398 
30-05-1818 

Ringnalda Wijbren te Dronrijp 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) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Ringnalda Willem Hotzes te IJlst, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der 
onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten 

en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) 

gehele document (5) 

6047 379 
03-06-1819 

Ringnalda Wybren  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Ringnalda Wybren komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter 

vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen 
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 12 
27-08-1839 

Ringnalda Y. B. 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) 

6846 21-A 

28-06-1824 

Ringnals Klaas  is 11 Juli 1812 aangesteld als tot ontvanger in IJlst ,Sollicitatie handgeschreven brief met handtekening voor de 

post van Ontvanger in Heeg i.p.v de heer Engelen van Daniel, jaar 1824 (6) 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Ringnerus Klaas  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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Ringsma Gerrit Piers 535 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Ringsma Gerrit Piers 646 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) 

3701 25-C 

07-02-1839 

Ringstra Antje, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

6395 457 

13-05-1815 

Ringstra Eeltje H?. te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 

vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6395 457 

13-05-1815 

Ringstra Theunis Piers te Zweins 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) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Rinhier Tjitze staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6261 878-5 

11-08-1815 

Rinia ….? De weduwe, 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) 

6636 172 
21-02-1815 

Rinia Anne Melis---- 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) 

6280 368 

05-04-1817   

Rinia Fedde  in leven gehuwd met  Poelstra Geertie (Geertje)---- Poelstra Geertie (Geertje) weduwe van Rinia Fedde  

Vroedvrouw te balk zij komt voor op de staat van begroting dat zij een pensioen van fl. 30 krijgt voor het laatste half jaar van 
1816 maar dat zij fl. 50 enz. enz. jaar 1817 (1) 

6651  209 

01-05-1816 

Rinia Fedde---- 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) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Rinia Feddes de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep 

en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6047 379 
03-06-1819 

Rinia G. D.  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 

Rinia G. 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) 

6249 
 

878 
21-09-1814 

Rinia M. A. de weduwe staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den 
Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en 

Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 

(3) 

6395 457 
13-05-1815 

Rinia M. A. de weduwe te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der 
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te 

Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en 

agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

7977 158-6, 40 

14-02-1837 

Rinia Mevis Tjeerds te Wonseradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

6249 801 en 824 

05-09-1814  
 

Rinia N?. A. de weduwe---- Herbayum: een document met als onderwerp: In de staat van schuld der Armen enz. tevens een stuk 

waarin genoemd wordt dat zij tegoed hebben van Bergma Daniel thanst fl. 600.  enz. enz. jaar 1814 (5) 

6382 128 

04-04-1814 

Rinia Nauta van B. G.---- Weizenbach Klaas Hilles, De Schout van Makkum is gelast om eerstgenoemde Deserteur op te zenden 

naar het 1e Legercorps en dat enz. word ook genoemd Rinia Nauta van B. G. 1e Luitenant, ook heeft Weizenbach Klaas Hilles 

verklaard zig gemeld te hebben bij de Heer Zijtzema ….? te Leeuwarden maar dat deze te kennen gaf enz. verder wordt 
genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum jaar 1814 (6) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Rinia---- Nauta van Cornelis Franciscus Fresius Rinia Kantonregter te Bergum hij wordt vermeld in een document genaamd; wij 

hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het 
Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van 

hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8) 

9187 908 

06-07-1918 

Rinia Pieter Weesp Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Rinia R. J. B. te Tzum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6256 375-13 
10-03-1815 

Rinia R. ter zake restitutie van belening van een paar gestolene Zilveren Gespen,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 
verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. 

enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6830 18-A blz. 2 
21-01-1824 

Rinia Rein Liskus te Dedgum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45) 

6249 
 

878 
21-09-1814 

Rinia Rigtsje A. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus 

Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6830 18-A blz. 14 
21-01-1824 

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

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

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

6855 9-A 
01-10-1824 

Rinia van Nauta Cornelis Franciscus Fresius ------ Halbesma Lieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de 
post van Vrederechter te Bergum, met leeftijd, voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen,  i.p.v. de 

overleden Haersma Wicherus Henricus jaar 1824 (3) 



6624 233 

22-01-1814 

Rinia van Nauta Gerardus Asjuenus  Avenhorn---- Heemstra C. S. als Schout van de Gemeente Oenkerk schrijft en ondertekend 

een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij voordraagt als Secretaris Avenhorn Rinia van Nauta Gerardus 

Asjuenus  als Secretaris der Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

8359 377/28, 4 
19-04-1841 

Rinia van Rinia C. F. F. 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) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Rinia y Nauta ….? te Giekerk 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) 

6640   539 

14-06-1815 

Rinja F. D. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de 

Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren 
enz. jaar 1815 (4) 

6242 79 

04-02-1814 

Rinja Fekke, 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Rinja Fermer Tjeerds hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

Rinja H. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Rinja Joukje 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) 

6261 896-21 

02-09-1815 

Rink Hendrk Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel 

van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het 

Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 
(4) (24) 

6240 1081 

05-12-1813  

Rinkema ….? ---- Sminia van H. lid der raad van de  Prefecture  enz.  Onderwerp: ene rekening voor  de kosten bij het arresteren 

en transporteren van  Oostma Louwe Douwes en Eilander Johannes Tjerks  beschuldigd van Schapen Dieverij  ook word 

genoemd de Bode de heer  Rinkema  die met zijn gevangenen reeds voor 7 uur van Surhuizum naar met gespecificeerde nota 
jaar 1813 (5) 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Rinkema A. H. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem 
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) 

6016 707 

21-11-1816 

Rinkema Albert Eeuwes, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 133 
00-00-1893 

Rinkema Anne  Korps Torpodisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 131 
00-00-1893 

Rinkema Anne  naar New York,  Korps Torpodisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 129 

00-00-1893 

Rinkema Anne , Korps Torpodisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 160 

00-00-1895 

Rinkema Anne naar Amerika,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 158 

00-00-1895 

Rinkema Anne naar Amerika, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 168 

00-00-1896 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 120 

00-00-1892 

Rinkema Anne naar de Oostzee, Korps Torpodisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 116 
00-00-1892 

Rinkema Anne naar de Oostzee, Korps Torpodisten,  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 141 

00-00-1894 

Rinkema Anne naar New York,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 144 

00-00-1894 

Rinkema Anne naar New York,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 148 

00-00-1894 

Rinkema Anne naar New York, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 149 

00-00-1894 

Rinkema Anne naar New York, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 153 

00-00-1895 

Rinkema Anne naar New York, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 155 

00-00-1895 

Rinkema Anne naar New York, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 155 
00-00-1895 

Rinkema Anne naar New York, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 127 
00-00-1893 

Rinkema Anne naar New York, Korps Torpodistenhij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 109 
00-00-1891 

Rinkema Anne naar Pensekoli, Korps Torpodisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 136 

00-00-1893 

Rinkema Anne,  Korps Pontonniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 143 

00-00-1894 

Rinkema Anne,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 152 

00-00-1895 

Rinkema Anne,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 163 

00-00-1896 

Rinkema Anne,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 166 
00-00-1896 

Rinkema Anne,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 171 
00-00-1897 

Rinkema Anne,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 160 

00-00-1895 

Rinkema Anne,  Korps Torpedisten, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 154 

00-00-1895 

Rinkema Anne, Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 123 

00-00-1892 

Rinkema Anne, Korps Torpodisten  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Rinkema gettje Koops, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 

(2) 

5664 3, 7 
20-04-1916 

Rinkema H. Munnekezijl Schip de Munnekezijl,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

6277 30-13 

09-01-1817 

Rinkema Hendrik T. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8217 1083/2 no.46  

22-10-1839 

Rinkema J. T. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 

registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

6850 18-A  
30-07-1824 

Rinkema Jan in leven commies te voet in de linie te Hindelopen, (de weduwe) jaar 1824 (2) 

8224 1244 

06-12-1839 

Rinkema Jan T. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet 

met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 

1839 (3) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Rinkema Koop Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 

1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd 
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6634  1525 

08-12-1814 

Rinkema Koop Jans, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van 

Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

3698 A-27 

15-10-1828 

Rinkema Koop Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 
(2) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Rinkema Koop 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) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Rinkema L. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 



andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

9182 285/8 

07-02-1916 

Rinkema Rinze te Zwaagwesteinde Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6284 1099 blz. 5  
31-10-1817 

Rinkema Thomas 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Rinkema Witter Berends 336 Marrum 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) 

6089 1159 
12-12-1822 

Rinkema Wymer Takes Molenopzichter te Kortwoud, Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het Gemaal te 
Achtkarspelen jaar 1822 (3) 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Rinkema….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het 
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

6634  1525 

08-12-1814 

Rinkers Pijtter Hendriks, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners 

van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

5984 132 

19-02-1814 

Rinkes C. een handgeschreven brief met zijn handtekening , daar mijn schoonvader Muntz R. ,Percepteur der belastingen in 

Tjerkwerd door zware ziekte verhinderd is te tekenen enz. jaar 1814 (2) 

6629 842 
01-07-1814 

Rinkes Christoffel benoemd voor de Stad Bolsward wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke 

Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6862 2-A 

14-12-1824 

Rinkes Franciscus procureur te Leeuwarden, 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) 

6243 191-5 

06-03-1814 

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

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

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

6243 191-15 

06-03-1814 

Rinkes H.Winkelhaak C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

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

8375 716-3_3 

22-07-184 1 

Rinkes Hendrik Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Dokkum 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) 

6301 334-2        
04-06-1822         

Rinkes Hendrik,  gebruikt een stuk land onder Joure De Sluisdijk genaamd, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, 
Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 

1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

9134 992 

16-07-1883 

Rinkes I. J. (Inne Jans) Hij wordt benoemd en beedigd als Burgemeester van Haskerland jaar 1883 (4) 

5667 27 

03-10-1879 

Rinkes I. J. (Inne Jans) Joure hij is de Burgemeester aldaar Dossier (7) 

5667 16 

00-00-1879 

Rinkes Inne Jans te Joure heeft zig via notarieele akte voor de naleving der verpligtingen enz.  bij de Notaris Munnik Johannes 

Hermanus David (met een mooi gaaf rood lakzegel van de Notaris)  zig als borg voor fl. 400.=  verbonden van  Tieleman Wiebe 
betreft de stoombootdienst Joure-Heeg-Lemmer  en Oosterzee of Echten en Sneek v.v. enop Balk wegens uitbreiding van de 

dienst enz. als getuigen treden op Keverling Albertus Sijbrandus wethouder der gemeente Haskerland en Veen van der Wietze 

Benedictus secretaris bij het bestuur van de gemeente wonende beide te Joure, Dijk van Meine Sijbrens Congierge en 
Klompenmaker Hendrik Veldwachter enz.  jaar 1879  (7) 

6277 30-9 

09-01-1817 

Rinkes Jan  moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 

Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6244 338 

21-04-1814 

Rinkes Jan J. Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), 

mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6018 38-B 

17-01-1817 

Rinkes Jan J. hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Heerenveen, 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) 

6383 58 
02-04-1814 

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

arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6253 45 
13-01-1815 

Rinkes Jan J. wegens verkoop van een Nieuwe Brandspuit , Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van uitgaven 
gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Rinkes Jan Jans te Haskerland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der 

onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten 
en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) 

gehele document (5) 

6089 1199 blz. 24 

26-12-1822 

Rinkes Jan Jans te Joure, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der 

belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6241 42 

27-01-1814 

Rinkes Jan Jans,  Haan de Auke,  Jong de Klaas Klazes,  zij brengen samen op fl.3500.= tot aankoop van een huizing  zijnde 

naastgelegen  aan de oude kinderscholen op de Joure zonder welke aankoop de Nieuwe scholen enz. enz. ,Onderwerp een 



Obligatie enz. een brief op gezegeld papier wordt gesproken over intrest enz. deze brief is getekend door Geerts Siemon en 

Geerts Gerrit enz. jaar 1814 (7) 

6833 27-A blz.10 

06-02-1824 

Rinkes Jan Jr. te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8093       565-6   

13-01-1838 

Rinkes Johannes Gerardus Geb. Bolsward, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 10-9-1836 Overleden te 

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

6382 88 
07-04-1814 

Rinkes Joseph Pieters, de burgemeester van Bolsward heeft aan hem de vervatte last heb medegedeeld enz.  en wat echte 
Smidstra Eeltje Herkes betreft deze is wonende te Hijdaard, zijne vader heeft geantwoord dat zijn zoon ook op de Rijp hadde 

geloot en aldaar vrijgeloot enz. enz. jaar 1814 (1) 

3699 B-9 

23-04-1834 
 

Rinkes Maartje---- Woude van der Hendrik kind van Woude van der Albert Jans en Rinkes Maartje, wordt vermeld op de 

Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien 
opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Rinkes Maartje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Rinkes Martje., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13) 

6092 249 

24-03-1823 

Rinkes Mennert, 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) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Rinkes Sjerp moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort 

komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 
1815 (5) 

6628 811 

08-05-1814 

Rinkes Sjerp 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) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Rinkes T. Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Rinkes Tjebbe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6242 90 
04-02-1814 

Rinkes Ulbe 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Rinkes Wijltje de weduwe te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der 

Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te 

Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en 
agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8286  650/11 

29-06-1840 

Rinkes,   Handgeschreven brief met handtekening van J. Rinkes te Workum. , jaar 1840 

3576 95 
25-08-1929 

Rinking Jan Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 schippers 
onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van 

Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

6071 475-b 

15-06-1821 

Rinkink G.  Commies der Belastingen , Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk gerechtskosten, 

door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in 
dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig 

onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8) 

6005 938 blz. 6 
30-11-1815 

Rinkink Roelof Reinders 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) 

6383 57 

02-04-1814 

Rinks Jan T. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6257 410-14 

28-04-1815 

Rinks 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 64 
20-01-1840 

Rinksma Egbert Rinkes te Rottum 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) 

6255 265-9 

13-03-1815 

Rinmers Anne , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  

dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo 
elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den 

gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 

1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 
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859-1+2 

10-10-1815 

Rinnema Aelse Simens 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)  

6258 627-6 

21-06-1815 

Rinners Pier 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) 

8211 988-3, 31 

26-09-1839 

Rinnerts A. te Heerenveen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6242 79 

04-02-1814 

Rinnerts Anne, 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Rinnerts gerit te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  
dossier (23) 

6242 90 

04-02-1814 

Rinnerts Jan te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  
dossier (23) 

5667 10 blad 9 

00-00-1880  

Rinqk? van K. , Apotheker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  
aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6100 1215-8 

29-11-1823 

Rinsa Jannes Harmens,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Oudega  in 1823 die dat ook in 1824 

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

6262 978-3 
13-10-1815 

Rinsch de Elle hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de 
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6254 188-4 

23-02-1815 

Rinsema Egbert Louwes, 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) 

6271 586-3 

01-07-1816 

Rinsema Hendrik Rinses moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd 

naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6634  1525 

08-12-1814 

Rinsema Hendrik Rinses, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners 

van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6285 1247- 166 

18-12-1817 

Rinsema Kornelis Imes, 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) 

6254 188-4 

23-02-1815 

Rinsema Kornelis, 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) 

6383 89      
23-04-1814 

Rinsema S. R. 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) 

6250 999 
17-10-1814  

Rinsema S., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. 
ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P., 

Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2) 

6285 1247- 158 

18-12-1817 

Rinsema Sake Imes, 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Rinsema W.  R.  in leven gehuwd met Teekema M. P. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Rinsema W. K. 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) 

6254 188-3 
23-02-1815 

Rinsema Wiebe L. , 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) 

8220   1137/12 

06-11-1839 

Rinsema Wobbe Kornelis de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 

betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 
november 1839 ontvang Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, 

Gorredijk, Sneek (17) 

6285 1247- 197 

18-12-1817 

Rinsema Wobbe Kornelis, 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) 

6245 399-61 

10-05-1814 

Rinses Anke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 
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141 

12-03-1821 

Rinses Foppe  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 ) 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Rinses Gurbe, 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) 

6282 737-7 
07-07-1817 

Rinses Minne de weduwe te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Rinses Wiggele 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) 

6383 78        
23-04-1814 

Rinses Wopke 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) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Rinshoven Fokke Joh’s, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 134 
00-00-1893 

Rinsma Christiaan naar Croonstadt, 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 102 

00-00-1891 

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

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 119 

00-00-1892 

Rinsma Christiaan 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 121 

00-00-1892 

Rinsma Christiaan 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 113 

00-00-1892 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 147 
00-00-1894 

Rinsma Christiaan naar Oost Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 125 
00-00-1892 

Rinsma Christiaan naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 130 
00-00-1893 

Rinsma Christiaan naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 140 

00-00-1894 

Rinsma Christiaan naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

8280 517-11,  

34-35, 39 

19-05-1840 

Rinsma E. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 

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

dossier met ca. 1000 namen (69) 

9180 42 

07-01-1915 

Rinsma Eerde,  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) 

6081 436 

29-04-1822 

Rinsma F. F. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. 

Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar 

de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  
Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & 

Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7) 

6034 398 

30-05-1818 

Rinsma F. Jans 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Rinsma F. P.  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 

Rinsma F. 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) 

6833 14-A, 9 
12-02-1824 

Rinsma F. R. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 

te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 



9465 Deel 2, 101 

23-06-1857 

Rinsma Foeke Symens, Beurt en Veerdienst van Wijns en Bartelehiem 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)  

6626 487  blz. 6 
07-04-1814 

Rinsma Folkert F. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Rinsma Folkert 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) 

6626 487  blz. 8 

07-04-1814 

Rinsma Folkert P. 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) 

6276 1102-6 

18-12-1816 

Rinsma Folkert P.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt 

ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) 

dossier (21) 

6269 373 

01-05-1816 

Rinsma Folkert Pieters, Heidanus Sierd Abrahams, Jensma Gosse Gellofs, Postma Gerit Gerrits Junior, Bosch Feike Hendriks en  

Bokma Dirk Bokkes allen Landbouwers te Hallum schrijven en tekenen  een brief aan de Gouveneur van Vriesland   dat zij in 
1813 ieder ten dienste van de Russische Armee een paard hebben geleverd zonder enige betaling ontvangen te hebben enz. enz. 

jaar 1816 (2) 

6840 36-A  
blz. 19 

22-04-1824 

Rinsma G. F. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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) 

6390 39 
20-09-1814 

Rinsma G. F. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe 
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen 

mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder 

dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door 
openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 

1814 (7) 

6047 379 
03-06-1819 

Rinsma Gerben F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Rinsma Gerben Folkerts plaatsvervanger voor Smits Joh’s Frederiks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot 

het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6070 424-23        
25-05-1821 

Rinsma Gerben 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) 

6282 737-25 

07-07-1817 

Rinsma Gerben S., Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6034 398 
30-05-1818 

Rinsma Gerben 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Rinsma Gerben, 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) 

6627 618 

31-04-1814 

Rinsma Gerke Rinzes hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 

Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de 

Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het 
onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  

6626 485 

09-04-1814 

Rinsma Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een erfenis, waarin 

genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, Doetje 
Ferwerda,  Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met handtekeningen van Grietje 

Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, M. B. Hilarius, J. Coopmans en 

….? Tresling , Jaar 1814 

9190 381 
19-03-1920 

Rinsma H. S. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt een vergunning tot het maken van een slootdemping met 
uitweg (Brugje)  te Kimswerd, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 

1920 (13) 

9921 31 
19-10-1882 

Rinsma Harmen J.  Onbezoldigd Rijksveldwachter te Opeinde 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Rinsma J. H. 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 

Rinsma J. H. te Opeinde 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Rinsma J. K. te Opeinde 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Rinsma J. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot 
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 



8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Rinsma J. S. 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) 

6420 374 
21-08-1817 

Rinsma Jan---- Goithals Ch 2 de Colonel President van de Raad van Administratie der 8e afd. Infanterie ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zuiderbaan Tjalke Rinnerts en Maurits Sijtze Haijes tot 

date de gelden hunne contracten eerstgemelde met Froezel….? en laatsgemelde met Rinsma Jan nog niet bij ons hebben gestort 

enz. jaar 1817 (1) 

6382 79 nr. 47 
31-03-1814 

Rinsma Jan, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot 
de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 

1814 (5) 

6078 95-10 
25-01-1822 

Rinsma Jannes Harmens  te Oudega, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  
Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1) 

8220   1137/12 

06-11-1839 

Rinsma Jannes Harmens 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 Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek 

(17) 

6384 19 

26-05-1814 

Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant, 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) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Rinsma Jannes Harmens te Opeinde de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

6089 1194 blz. 8     

23-12-1822 

Rinsma Jannes Harmens te Oudega (Sm) 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Rinsma Jannes Harmens, 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Rinsma Jannes Harmens, 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) 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Rinsma Jannes 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) 

6255 254-10 
10-03-1815 

Rinsma Joh’s  tegoed Tractement als Clerq jaar 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat 
van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane 

Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15) 

6278 195-5 
20-02-1817 

Rinsma Johannes Eises, Bakker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 

Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Rinsma Johannes Harmens te Opeinde 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) 

6243 191-5 
06-03-1814 

Rinsma Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de 

aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6250 1022-1024 

24-10-1814 

Rinsma Melle G. en Minzes IJnze van beroep Mr. Bakker, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan 

door den Schout van Wirdum  i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2) 

6383 91    

23-04-1814 

Rinsma P. E. te Augustinusga 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) 

5664 37, 3 

01-04-1910 

Rinsma R. de weduwe Hallum Schip de Lucifer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6867 09-02-1825 
23-A 

Rinsma R. L.----  Wadman Douwe H. Kastelein onder Bergum een proces verbaal wegens uitoefening van een Patentpligtig 
beroep zonder als zodoende te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden  ter voorkoming van vervolging en 

verder genoemd de Commies Straten van J. C. en de deurwaarder Jager Dirk en Rinsma R. L.  jaar 1825 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwarde- 

          radeel 

Rinsma R. te Wirdum 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 2 

26-09-1839 

Rinsma R. te Wirdum 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) 

8365 507/2 
00-00-1841 

Rinsma R., Bakker en Koekverkoper  te Wirdum , Onderwerp; een proces verbaal 24 Mei 1841 (7) 

5665 26-02-1881  

akte  
158 t/m 166 

Rinsma Rinse te Barthlehiem, Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst  Barthlehiem, 

Wijns op Leeuwarden , o.a. 4 maal  zijn handtekening onder een handgeschreven brief (je) , een aankondiging  van voormelde 



dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 3 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor 

Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (8) 

6251 1123 

18-11-1814 

Rinsma Rinze Lamerts, ---- Jaarda S. , Ontvanger die een mandaat enz.   Onderwerp: de tekorten wegens de Landmilitie en nog 

openstaande rekeningen ten gunste van Jager P. M., Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum, Rinsma Rinze Lamerts, 
Meer van der Geert Feyes, Hoelstra Tomas T. ,Mr. Timmerman te Bergum enz. jaar 1814 (3) 

5664 A.3, Bijl.11 

27-04-1911 

Rinsma Rinze te Hallum [1] met het Schip de Lucifer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5663 26 
30-03-1898 

Rinsma Rinze te Hallum [1] met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5664 23 

10-05-1900 

Rinsma Rinze te Hallum [2] met het Schip de Lucifer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5663 27 
20-04-1899 

Rinsma Rinze te Hallum [2] met het Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5664 29, 4 

16-04-1903 

Rinsma Rinze te Hallum [3]met het Schip de Lucifer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6631 1066-13 
02-09-1814 

Rinsma Sake Ymes wordt vermeld in een brief betreffende ---- geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met 
vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij 

welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige 

jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van 
welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van 

Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en 

de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de 
eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20) 

3572 40 

06-05-1822 

Rinsma Sijtze Renzes Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend 

octrooi van 2 oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst,  jaar 1822 (43) 

8375 708-5_11a 
20-07-1841 

Rinsma te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman 
van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

6840 36-A  
blz. 33 

22-04-1824 

Rinsma Trijntje A. Landbouwer  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

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

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

6840 36-A  
blz. 33 

22-04-1824 

Rinsma Trijntje A. 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) 

8308 1066-13 

28-10-1840 

Rinsma Volkert Renses * ca. 1818 Tjummarum staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie 

o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die 

daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en 
Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. 

jaar 1840 (6) 

6078 95-32 
25-01-1822 

Rinsma Wobbe Kornelis te Ureterp ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Ureterp  enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1194 blz. 29    

23-12-1822 

Rinsma Wobbe Kornelis te Ureterp Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-29 
29-11-1823 

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

6063 703 

11-10-1820 

Rinstra Johannes, 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) 

6087 975-11 
19-10-1822 

Rinsumageest  aan de Noordkant---- is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de 
Dokkumer Ee die belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

6056 218 

27-03-1820 

Rinsumageest,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6087 975 
19-10-1822 

Rinsumageest, Onderwerp: grensscheiding tussen Ferwerderadeel  en Rinsumageest met vermelding van  herkenningspunten  
enz. enz.,  jaar 1822 (19) 

6655  399 blz. 7 

29-08-1816 

Rintelen van C. te Giezen, 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. 21 

06-02-1824 

Rinteln van K. te Giessen, 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 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Rintes? De G. 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) 

6255 254-8 

10-03-1815 

Rintje Joukje Schoonmaak Stadhuis in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van 

Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane 

Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Rintjema Benne, Fuselier 7de afdeeling infanterie * 16-05-1820 Westdongeradeel,  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) 



3578 13 

18-08-1842 

Rintjema Binne (38 jaar) Raard Schipper, jaar 1842 

6263 1038 

27-10-1815 

Rintjema Binne Tjerks  ---- Meer van der Jelle Jans en Rintjema Binne Tjerks  , met terugzending van hun request in kwaliteit 

als Armbezorgers van den Dorpe Bornwird, dat zij  voor de armoedige en  Zukkelende gezinnen  in den jare 1814 enz. enz. jaar 
1815 (3) 

6265 19 

05-01-1816 

Rintjema Binne Tjerks  , Huisman te Bornwird , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als 

onderwerp: dat  hij tot Mei 1814 te Raard heeft gewoond  en dat hij daar zijn belasting heeft betaald en  dat hij nu een dubbele 

aanslag heeft omdat hij te Bornwird ook moet betalen en hij de Zathe en Landen huurde van wijlen Gerroltsma Simon tot dien 
tijd door Talsma Rindert Jans bemeierd  enz. enz. jaar 1816 (1) 

6259 

 
 

684  

07-07-1815 
 

Rintjema Binne Tjerks , Jilderda Jan Lolkes en Vries de Piebe Paulus alle wonende te Bornwerd  in de Gemeente Holwert  zij 

schrijven een brief en ondertekenen alle drie met als onderwerp:  zij beklaen zig bij de Gouveneur van Vriesland over de 
zodanige onbillikheid  en willekeurige handelswijze  betreffend ede betaling van enz. tevens het antwoord op hun request,   jaar 

1815 (7) 

6262 973 
10-10-1815 

Rintjema Binne Tjerks en  Meer van der Jelle Jans  beide wonende te Bornwerd en  in qualiteit als Armbezorgers  van den dorpe 
Bornwerd in de Gemeente Holwert , een request en dat zij enz. van armoede sukkelende huisgezinnen enz. ook al omdat in de 

jaren 1808 t/m 1813 ten agteren is geraakt enz. jaar 1815 (4) 

6071 487 + A 

19-06-1821 

Rintjema Binne Tjerks---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land 

tot verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. 
wordt ook in genoemd Posthumus Swart W. H.  Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts  en Jans Leendert  en Klazes 

Jetske en Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan  en Ploeg van der Martje Piers en haar man  Rintjema Binne Tjerks,  ten 

Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en  ten Westen Durks Durk  en ten Noorden de kerk van  Augustinusga jaar 1821 (12) 

6252 1176-4 + 5 

06-12-1814 

Rintjema Binne Tjerks te Bornwird: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  

benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (4) dossier (5) 

6266 71 

30-01-1816 

Rintjema Binne Tjerks, van beroep  Huisman te Bornwird , Hij ontvangt zijn request terug met als antwoord dat  zij van oordeel 

zijn dat de aanslag  waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is  omdat als een huisgezin van woonplaats veranderd naar een 
andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente 

Holwert enz. jaar 1816 (1) 

6260 771 
31-07-1815 

Rintjema Binne Tjerks, Vries de Wiebe Paulus  en Jilderda  Jan Lolkes alle ingezetenen van den Dorpe Bornwird betreft hun 
request en een advies van de Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) van Holwert aan de Gouverneur dat hij vindt dat het gestelde 

der rekestanten Leugenachtig en Valsch is en dat er nimmer uit het enzx. Jaar 1815 (3) 

6633  1429 

14-11-1814 

Rintjema F. B.---- Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is  in qlt als Commissarie door de heren burgemeester 

alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk Hendrik Officier van 
Politie en bevinden bij de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke  veertien looden te ligt bevonden zijn komende 

van Rintjema F. B. Mr. Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op Oudegasele vijf halve brooden te ligt zestien looden 

komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  en bij Zetstra Pier vier halve broden te ligt 14 looden komende van Broersma 
Jan S. wonende te Wijns   en bij de weduwe  Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt gebakken 12 looden 

komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1) 

6383 92    

23-04-1814 

Rintjema J. H. de weduwe. te Nes Omdat zij 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) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Rintjema J. H. weduwe , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 
Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat 

Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

9181 1413 

06-08-1915 

Rintjema Jacob,  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) 

9465 Deel 3, 3 

31-10-1866 

Rintjema Jacobs Tjeerds te Rinsumageest, Trekschuiten en Barges van Rinsumageest 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)   

6251 1121 
15-11-1814 

Rintjema Tabe G.---- Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de 
gemeente Meslawier  die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in vermeld wegens het informeren van het stelen 

van het schaap van Jong de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe G. Te Nijkerk En ook van de 

persoon Kooyma Johannes Jans en de verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans    enz.   Jaar 1814 (3) 

9465 Deel 3, 3 

31-10-1866 

Rintjema Tjerk Tjeerks te Rinsumageest, Trekschuiten en Barges van Rinsumageest 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)   

6252 1174-7 
27-02-1810 

Rintjes Bastiaan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in 
het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier 

(9) 

3622 A-10, 1 
blz. 1 

regist. 9168 

22-02-1873 

Rintjes Baukje de weduwe van Schuttinga G. R. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige 
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

regist. 9170 
15-03-1873 

Rintjes Baukje de weduwe van Schuttinga G. R. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige 
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

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

3622 A-9  

blz. 1 

24-03-1868 

Rintjes Baukje de weduwe van Schuttinga G. R. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige 

Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

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

6261 896-21 

02-09-1815 

Rintjes Dirk Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel 

van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het 
Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 

(4) (24) 



6261 897-6 

02-09-1815 

Rintjes Dirk,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het 

district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), 

akte jaar1815 (2) (9) 

6254 151 
06-02-1815 

Rintjes Hendrik de weduwe van 16 man Vrijwilligers enz. , 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie 
Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van 

Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10) 

6252 1174-5 

27-02-1810 

Rintjes Jan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Rintjes Jorryts 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) 

6261 896-18 

02-09-1815 

Rintjes Joukje Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel 

van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het 
Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 

(4) (24) 

6034 398 

30-05-1818 

Rintjes M. te Sexbierum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6299 

 

416-13 

10-05-1821 

Rintjes Pier 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) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Rintjes Sjoerd, 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) 

6381 45 en 46 

10-02-1814 

Rintjes Stijntje Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v. 

d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde  wegens de Militienummer 149 in de loting der 

Landmilitie heeft getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk 
is voor zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager 

enz. enz. tevens verklaard  Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is, alles te Harlingen, 

tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.  jaar 1814 (4) 

6261 897-9 
02-09-1815 

Rintjes Sybe Meester Timmerman te Sexbierum ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de 
uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor 

leverantie van voornoemde van Allen Aard Militaire over 1811), akte jaar1815 (2) (9) 

6251 1078 
30-11-1814 

Rintjes Thijsje (een gealimiteerd Armen kind ) te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de 
Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

8371 632/12 

00-00-1841 

Rintler ---- Kapitein op het schip de Provincie Overijssel Ondererp; Beschadiging met zijn zeilschip aan het Zuiderhoofd te 

Harlingen enz. enz. jaar 1841 (4) 

6871 21-03-1825 
17-B 

Rintsma Albert Alles---- Kalsbeek (Calsbeek) Grietje Jalkes een request houdende verzoek dat haar man Rintsma Albert Alles 
van beroep Schoenmaker welke naar de Kolonie Ommerschans is getransporteerd daar uit moge worden ontslagen, in het 

antwoord o.a. dat hij enige jaren is beschouwd niet bij zijn verstand te zijn maar dat hij niet boosaardig was maar in tegendeel 

vrolijk enz. enz. de grietman beveeld aan om hem terug te laten gaan naar zijn gezin enz. jaar 1825 (8) 

6383 61 

02-04-1814 

Rintzes Oentje te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

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

6242 90 
04-02-1814 

Rinwerts Saling te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie 
op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. 

enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. 

(16)  dossier (23) 

8309 1102-6 

06-11-1890 

 

Rinze Johannes---- Bosma Atze Douwes Mr. Slagter te Workum, een compleet dossier betreffende een Proces Verbaal van 

Bekeuring d.d.19-01-1840 en processtukken van Strafzaken te Sneek van de Inspecteur der Directe Belastingen enz.,  Haga 

Bouke tegen Atze Douwes Bosma volgens zijn opgave 50 jaar oud geboren te Wijckel  wonende te Workum die schuldig ia aan 
overtreding van Art. 6 & 4 der wet van enz. Verder heeft de Deurwaarder bij het Kantongeregt van Hindelopen arr. Sneek  

Karsten Geert Lucas  heeft inn tegenwoordigheid van Vries de Willem en Planting Gaele beide te Workum wonende beslag 

gelegd op wat onroerende goederen zoals o.a. meubelen enz. , Stuurmans Rinze Johannes en Hebbes Jan Sipkes beide 
commiessen verklaren dat zij in de Slagterij enz. jaar 1840 (36) 

9181 1413 

06-08-1915 

Rinzema Andries,  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) 

8381 841/10-E 
26-08-1841 

Rinzema Fedde Rinzes, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van 
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Rinzema Hendrik R?. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep 

en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

9181 1413 

06-08-1915 

Rinzema Lourens,  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) 

9465 Deel 2, 35 
15-03-1859 

Rinzema Rinze H. te Balk , Beurt en Veerdienst van Balk naar Joure,  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). 

9465 Deel 2, 35 

15-03-1859 

Rinzema Rinze H. te Balk , Beurt en Veerdienst van Balk naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8). 

9465 Deel 2, 42 

01-07-1867 

Rinzema Rinze te Balk, Beurt en Veerdienst van Joure naar Balk,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8). 



6245 399-67 

10-05-1814 

Rinzes Auke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6252 1179-19 

08-11-1813 

Rinzes Douwe wegens Wonnen? Vrachten van Anjum naar Dokkum met zieke militairen, hij komt voor  op de Rekening van 

Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

5982 1752 

13-12-1813 

Rinzes Hans vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren 

met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden 

dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Rinzes Harme 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Rinzes Hendrik te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de 

Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 
(5) 

6261 878-2 

11-08-1815 

Rinzes Hendrik, 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) 

6251 1142 

08-09-1814 

Rinzes Jan te Hollum wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid 

van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met 

de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6) 

6869 02-03-1825 
19-C 

Rinzes Jan---- Veen van der Doeke Jans geboren te Ee 13-02-1797 van beroep Soldaat 6e afd. 1e Batt. Wonende te Groningen 
zoon van Rinzes Jan (overl.) en Doekes Mayke (werkvrouw) enz., Onderwerp: Militie en dat hij niet heeft geloot in 1817 in de 

Gemeente Kollum enz. jaar 1825 (4) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Rinzes Jan, 271 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) 

5982 1752 
13-12-1813 

Rinzes Korn’s vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren 
met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden 

dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6245 399-5/v 
10-05-1814 

Rinzes Neeltje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6245 399-12 

10-05-1814 

Rinzes Neeltje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-5-a 
10-05-1814 

Rinzes Neeltje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

5982 1752 

13-12-1813 

Rinzes Sipke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren 

met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden 
dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Rinzes Tybe 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) 

6645  896 

08-11-1815 

Rippe Z. te Rotterdam 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) 

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Ripping J. te Rotterdam, 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) 

6095 571 

30-06-1823   

Ris  & Valentijn  het betreft de teruggaven van de goederen van het verongelukte schip de Thermute welke in februari vorig jaar 

is gestrand enz. jaar 1823 (1) 

6079 172 + 185  
+ 202 

15-02-1822 

Ris  & Valentijn te Enkhuizen---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis 

Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met 

enz. tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde 

Strandvonders te Laaxum op de  29-12-1819 enz. , jaar 1822 (7) 

6083 523 

01-06-1822 

Ris & Valentijn ….? Wonende te Enkhuizen het betreft de overgave der uit het Engelsch Brikschip Thermules verongelukt en te 

Hindelopen aangespoelde goederen enz. jaar 1822 (1) 

6086 806 
02-09-1822 

Ris & Valentijn een door hen geschreven en ondertekende brief met als onderwerp; een notariële borgtogt voor de goederen van 
het schip Thermutis voor de heren burgemeesteren van Hindelopen en Makkum enz. jaar 1822 (2) 

6080 256 + 306 

14-03-1822 

Ris & Valentijn---- Holtzapffel & Nobel Cargadoors te Amsterdam geven in een door hen ondertekende brief met eerbied te 

kennen als voor de ontvangers van de lading geweest in het schip genaamd Thermutis gevoerd door de Kapitein Dennes Georg 
op reize van Londen naar herwaarts geauthoriseerd tot de reclame van de goederen enz., ook een brief ondertekend door Ris & 

Valentijn betreffende een manifest jaar 1822 (3) 

6086 871 
18-09-1822 

Ris & Valentijn---- Nobel & Holtzapffel Cargadoors te Amsterdam schrijven en ondertekenen een brief  dat Ris & Valentijn te 
Enkhuizen enz. met als onderwerp de geborgen goederen uit het Schip de Thermutis gevoerd geweest door de Kapitein Dennis 

George , jaar 1822 (4) 

6090 69 

21-01-1823 

Ris & Valentijn, een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland onderwerp; de notariële borgtogt jaar 1823 

(1) 

6095 470 

05-06-1823   

Ris & Valentijn, Scheepsmakelaars te Enkhuizen en gemagtigden van de Heren Louis Bienfort en zoon te Amsterdam betreft het 

schip henriette gevoerd bij Kapitein Schneebeeke Jan Evert het betreft het aangebrachte tuigage enz. van genoemd schip te 

Stavoren enz. met handekeningen van Ris & Valentijn en Bienfort Louis en zoon ednz. Jaar 1823 (4) 



6095 544 

25-06-1823 

Ris en  Valentijn Enkhuizen Scheepsmakelaars betreft gereclameerd Tuigage enz.,  jaar 1823 (1) 

6096 660 

19-07-1823 

Ris en  Valentijn Enkhuizen Scheepsmakelaars hebben een autorisatie voor de geborgen strandvondsen  een partij Tuigagie 

afkomstig van nhet verongelukte schip de Vrouw Henriette met als Kapitein Schreebeeke J. E.  enz. ,  jaar 1823 

6092 189 
03-03-1823 

Ris en Valentijn---- Nobel & Holtzapffel  ondertekenen een door hengeschreven brief aan de Gouverneur en dat Ris en Valentijn 
te Enkhuizen het onderwerp is een taxatie over de geborgen goederen te Gaasterland en Wonseradeel uit het Schip de Thermutus 

verder genoemd Asser en Zoon M. S. Procureurs te Enkhuizen enz. jaar 1823 (2) 

6081 395   
19-04-1822 

Ris en Valentijn te Enkhuizren een verstrekte autorisatie van afgifte van balen katoen en kistjes genoegzaam zeker afkomstig van 
het op het vlaakbij de Middelton verongelukt Engelsch Brik Schip de Thermutes, enz.  jaar 1822 (2) 

6091 146, 1, 6-7 

9-13 

14-02-1823 

Ris en Valentijn te Enkuizen---- Dennis G. Engeland Kapitein op de Thermutes, wordt vermeld in een document Staat van 

Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Wonseradeel en Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (8) 

6077 1033 

24-12-1821 

Ris Klaas leeraar der Doopsgezinden te Makkum zich tot het genot van kindergelden aan dit departement vervoegd hebbende zal 

hij dit enz. jaar 1821 (1) 

6089 1194 blz. 35        
23-12-1822 

Risalada Hessel te Franeker 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4 

14-08-1839 

Rislada Thijs Tiddes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e 

Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

3701 38-D 

Nrs. 17-24 

08-02-1842 

Risma Eelze, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

6395 483 
09-05-1815 

Rispen W. R.----  Gosliga J. ondertekend een brief in qlt. als gechargeert in de Commissie tot de Kanonniers Kustbewaarders 
tevens ondertekenen Rispen W. R.  en Jonghoff A. H.   in dit document verklaren zij dat Krips Frans Johannes Mr. Schoenmaker 

zich als plaatsvervanger heeft laten engageeren en vertrokken is enz. tevens een verklaring van  Krips Frans Johannes zelf dat hij 

voor 5 jaren  zal tekenen en de voorwaarden voor zijn gezin enz.  jaar 1815 (7) 

6100 1215-5v 

29-11-1823 

Rispens  Rinze Klaases wonende Nieuw Kruisland hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Burum  enz. 

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

8308 1070-8 

709-731 
28-10-1840 

Rispens A. J.  weduwe Noordmans GP J. te Spannum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

(11) 

6383 89      

23-04-1814 

Rispens A. T. 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) 

8197 690-5 
06-07-1839 

Rispens Akke---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte van de 
Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder een brief 

ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader van en 
voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook Rispens 

Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts Koopman te 

Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens Antje 
Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Antje Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte 

van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder 

een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader 
van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook 

Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 

Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 
Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Antje Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte 

van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder 
een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader 

van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook 

Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 
Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 

Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Dieuwke Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late 

aangifte van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend 
verder een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als 

vader van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders 

ook Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 
Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 

Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8210  958/2 211 
Bladz. 1 

17-09-1839 

Rispens E. W. 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 9>> 

27-08-1839 

Rispens F. J. te Spannum 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) 

6271 602 -2  
18-06-1816 

Rispens F. R. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In 
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 

ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 



6250 999 

17-10-1814  

Rispens F., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. ondertekend 

door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P., Rinsema S., 

Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2) 

6642  698 
18-08-1815 

Rispens F.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T. W. 
Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S. Uwma, J. H. 

van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen te mogen 

behouden Jaar 1815 (4) 

8197 690-5 
06-07-1839 

Rispens Folkert Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte 
van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder 

een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader 

van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook 
Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 

Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 
Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8210  958/2 211 

Bladzijde 1>> 

17-09-1839 

Rispens G. R. te Nieuwkruisland, 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) 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Gerlof Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte 

van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder 

een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader 

van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook 

Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 

Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 
Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Gerlofke---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte van de 

Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder een brief 

ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader van en 
voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook Rispens 

Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts Koopman te 

Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens Antje 
Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

6278 194-6 

20-02-1817 

Rispens Gerrit Rinzes een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op 

de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot 
den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren 

enz.  jaar 1817 (3) dossier (6) 

6281 583- 23 

05-06-1817 

Rispens Gerrit Rinzes, Landbouwer ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

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

6047 379 

03-06-1819 

Rispens J. A. K. 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 

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

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

6082 453 

03-05-1822 

Rispens Jan 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Rispens Jan R. 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) 

8197 690-5 
06-07-1839 

Rispens Janke Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte 
van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder 

een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader 

van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook 
Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 

Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 

Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

6047 379 

03-06-1819 

Rispens K. R.  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 

Rispens K. R. , 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) 

6011  

 

311 

31-05-1816 

Rispens K. R.---- Jelles Douwe Jelles, Rispens K. R. en Jan Jans H….?  Ondertekend een brief samen met de Schout Gavere de 

A. (Amelius) van Oosterend  en met enkele andere zetters dat zij liever als zetter ontslag nemen dan blootgesteld te zijn om werk 

door ons op hogere autoriteit verrigt zonder dat ons in ons zelve enige abuis is aangewezen enz. jaar 1816 (3) 

6261 900-5 
04-09-1815 

Rispens K. R., Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Rispens K.. R. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Rispens Klaas 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) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Rispens Klaas R. 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) 



6078 95-19 

25-01-1822 

Rispens Klaas Reinders te Oosterend, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Oosterend enz. enz. jaar 1822 (1) 

6100  1215-16 

29-11-1823 

Rispens Klaas Reinders te Oosterend, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oosterend  in 1823 

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

6278 195-10 
20-02-1817 

Rispens Klaas Rinses  , Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen 
en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 

Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Rispens R. F. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden van In en 

Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter 

somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  9>> 
27-08-1839 

Rispens R. F. te Edens 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  958/2 211 

Bladzijde 1>> 

17-09-1839 

Rispens R. K. te Nieuwkruisland, 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 9>> 
27-08-1839 

Rispens R. K. te Spannum 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) 

8377 766/1 

05-08-1841 

Rispens R. W.  te Nieuwezijlen Onderwerp; Provinciaale domeinen jaar 1841 (1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Rispens R. W. te Engwierum 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Rispens R. W. te Oostdongeradeel 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) 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte van de Memorie van de 

nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder een brief ondertekend 

door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader van en voogd over zijn 4 
kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook Rispens Janke Reinders 

Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts Koopman te Wommels, Rispens 

Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens Antje Reinders zonder beroep te  

Edens enz. jaar 1839 (6} 

6278 194-6 

20-02-1817 

Rispens Renze Klasens een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op 

de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot 
den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren 

enz.  jaar 1817 (3) dossier (6) 

6281 583- 24 

05-06-1817 

Rispens Renze, Landbouwer ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van 

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 7>> 

27-08-1839 

Rispens S. K. te Oosterend 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) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Rispens T. E. als ontvanger 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) 

8210  958/2 211 
Bladz. 3 

17-09-1839 

Rispens T. E. te Buitenpost, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Rispens T. E. te Twijzel  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 1 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Rispens T. E. te Twijzel, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8280 526-1, 26,4 
22-05-1840 

Rispens te Engwierum Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  
(123) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Rispens Tjeerd Ebes te Kooten 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) 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Tjipkjen Reinders---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late 

aangifte van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend 



verder een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als 

vader van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders 

ook Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 

Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 
Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

8197 690-5 

06-07-1839 

Rispens Trijntje---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte van de 

Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder een brief 
ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader van en 

voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook Rispens 

Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts Koopman te 
Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens Antje 

Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

6060 480 
06-07-1820 

Rispens U. R. , 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) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Rispens W. R. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6078 95-17 

25-01-1822 

Rispens W. R. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum 

enz. enz. jaar 1822 (1) 

6070 424-25       25-
05-1821 

Rispens Wiebe Reinders 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) 

6089 1194 blz. 16     
23-12-1822 

Rispens Wiebe Reinders te Mantgum 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) 

3622 C stuk  

4 t/m 7 

05-05-1856 

Rispens Willem Rinzes---- Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de 

Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Rispens Willem Rinzes van beroep Vleeschhouwer en 

Faber Jelke Hendriks van beroep Beurtschipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en 
de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (12) 

6047 379 

03-06-1819 

Rispens Wybe Meinders  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6282 737-7 
07-07-1817 

Rispens Wybe R. , Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6282 737-8 

07-07-1817 

Rispens Wybe R., Schoolmeester te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6082 453 

03-05-1822 

Rispens Wybe, 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 

Risping Reinder 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) 

6830 18-A blz. 13 
21-01-1824 

Riss Klaas (leraar) te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6383 87      
23-04-1814 

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

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

6078 95-37 
25-01-1822 

Rissalada Hessel  te Franeker, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Franeker enz. enz. jaar 1822 (3) 

6100  1215-34 

29-11-1823 

Rissalada Hessel , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Franeker in 1823 die dat ook in 1824 

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

6669 415-c 
21-10-1817 

Rissalada Hessel Burgemeester van Franeker (treed af 2 januari 1820) staat op een document (met zijn handtekening) aan den 
Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van 

Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. 

jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6830 3-A 
19-01-1824 

Rissalada Hessel---- Mulder Jan van Beroep Apotheker en Jellema Dirk van beroep Mr. Koperslager staat o.a. vermeld in een 
door Boer de M. G. (Mevius Gerrit)e President Burgemeester van de Stad ondertekene  brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de voordragt voor benoeming van Zetter in deze Gemeente wegens het overlijden van Rissalada Hessel enz. jaar 

1824 (7) 

6088 1072 

12-11-1822 

Rissalada Thijs, Koopman hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek  en Toezigt van de 

gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz.,  jaar 1822 (5) 

6830 23-D 
16-01-1824 

Risselada  Hessel Burgemeestervan Sneek is overleden wordt vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de 
Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur betreffende  dat er gedurende het laatste vierendeels van het jaar 1823 

verandering zijn gedaan enz. jaar 1824 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Risselada F. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 6>> 
27-08-1839 

Risselada F. H. de weduwe te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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



6034 398 

30-05-1818 

Risselada F. H. 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) 

6088 1120 
30-11-1822 

Risselada F. hij  zijn benoeming als lid van de commissie (hij wordt benoemd tot President der Provinciale commissie van 
Geneeskundig onderzoek  en Toezigt van de Gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten 

enz. enz., ) verzoekt daarvan ontslagen te worden wegens tijdgebrek enz. jaar 1822 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Risselada Fedde eeres  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 

Risselada Fedde H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6089 1194 blz. 18    
23-12-1822 

Risselada Fedde Heeres . Erfgezetene te Lollum  Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een document 
als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) 

(dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6034 398 
30-05-1818 

Risselada H. te Franeker 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Risselada Hessel  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 

Risselada Hessel 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) 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Risselada Hessel wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-i      
05-01-1816 

Risselada Hessel wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Franeker enz. jaar 1816 (4) 

6060 480 
06-07-1820 

Risselada Hessel, 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 

Risselada Hessel, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Risselada Paulus, 132 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) 

8197 705-13 

11-07-1839 

Risselada R.---- Haas de Simon Harmens moet zig melden behoorlijk gekleed en bewapend bij het Gouvernementshuis maelden  

maar de vroedmeester heeft hedenmorgen afgegeven een verklaring (= aanwezig) van de Vroedmeester Risselada R. dat zijn 
huisvrouw Bijkersma Tjitske zich in de zevenda maand van haren zwangerschap bevind enz. jaar 1839 (4) 

6095 488 

10-06-1823   

Risselada T.  ---- Vitringa Coulon, Feddes C. C. , Mulier G. N. en Risselada T.  Waren benoemd tot leden der Commissie van 

adm.  Huis van Reclusie enz. enz. maar hebben bedankt daarvoor in de plaats zijn benoemd Alberda E.  Vrederechter, Tromp T. 

S.  lid van de rechtbank, Gratama T. bewaarder  der Hypotheken  en  Klomp A. Rentenier jaar 1823 (4) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Risselada te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6047 379 

03-06-1819 

Risselada Thijs  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 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Risselade 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) 

6625 429 

28-03-1814 

Risselader T. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in 

het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de 

Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en 

passagiers enz. jaar 1814 (5) 

8120 254  

1072/14 
29-10-1838 

Ritchie J. E. Rotterdam Schipper op de Lord John Russel, jaar 1838 

6418 244 

06-06-1817 

Rithen Mathieu Joseph * 1794 Heerlen wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris 

Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-
officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel 

slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn 

weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook 
zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5) 

6062 633 

13-09-1820 

Ritmeester D.  Ingenieur Verificateur Onderwerp; zijn verlof voor 14 dagen enz. jaar 1820 (1) 

6091 173 
24-02-1823 

Ritmeester D. (Ingenieur Verificateur) 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) 



6866 04-02-1825 5-

A 

Ritmeester D. Ingenieur, Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door hem te 

ontvangen geld van de belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt vermeld enz. 

jaar 1825 (4) 

6050 634 
02-09-1819  

Ritmeester Dirk  tegenwooordig Ingenieur Verificateur in de provincie Utrecht  zijn benoeming als Ingenieur Verificateur van 
het Kadaster in de provincie Friesland  met een tractement van fl. 200 per jaar enz.,  jaar 1819 (3) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Ritmeier Joh.  Hamburg verder onbekend, Flankeur Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad  tot Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Concordia  . ,  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) 

8092 61, 544/18 

05-06-1838 

Ritschie J. E. Rotterdam Schipper op de Lord J. Russel, jaar 1838 

6418 248-b 1e bat 
3e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Ritsema Jan Oenes 460 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

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

in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

9190 530 + 554 

22-04-1920 

Ritsema W.---- Offringa O.  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij   bedankt als  lid van het college van 

zetters der belastingen en  Ritsema W. benoemd als lid van het college van zetters der belastingen jaar 1920 (6) 

8211 983/7 

Deel 1 
24-09-1839 

Ritskes H. J. , 1 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet 

openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 
namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

8051 733/5 

34/6456 
25-07-1837 

Ritskes H. J. Schipper, jaar 1837 

5711 37 

00-07-1900 

Ritskes Hendrik (37 jaar) Sneek Schip de Leeuwarden III (een proces verbaal) Overtreding geconstateerd door  de Brugwachter 

van Kingmatille onder Welsrijp Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting 

der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900   

5711 21-a 

19-07-1900 

Ritskes Hendrik Leeuwarden Schip de Leeuwarden III Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd 

op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Ritsma  P. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

6865 8-A 
21-01-1825 

Ritsma A. O. Stroo geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een document 
van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Ritsma Age Oenes, 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) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Ritsma Auke 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) 

6026 652 
23-09-1817 

Ritsma Auke 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) 

6384 140-141 

22-6-1814 

Ritsma B. O. wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over 

leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

8309 

 

1112-3 

10-11-1840 

Ritsma Cornelis Jans---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans wonende aan 

de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel  verzoekt in een door hem ondertekende brief een 

certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem Verklaren Ritsma Jan Cornelis 
Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe Freerks de laatste drie  Guadinier te 

Cornjum  verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis overleden en Pieters IJnske werkvrouw 

dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders, tevens een certificaat van onvermogen 
ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide Veldwachter  enz. jaar 1840 (8) 

8375 708-5_41 

20-07-1841 

Ritsma D. A. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra 

S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en 
soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

9181 1413 

06-08-1915 

Ritsma Evert,  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) 

6095 541 

24-06-1823   

Ritsma Hendrik , Grutter 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) 

8375 708-5_36c 
20-07-1841 

Ritsma J. A. te Eestrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 



8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Ritsma J. A. te Eestrum 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) 

8280 526-1, 36,2 
22-05-1840 

Ritsma J. A. 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) 

8285 615-2, 36,2 
19-06-1840 

Ritsma J. B. te Eestrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Ritsma J. H. te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 

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

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

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Ritsma J. H. te Aalzum 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Ritsma J. H. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 26,4 
19-06-1840 

Ritsma J. H. te Aalzum 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) 

6864 3-A 

06-01-1825 

Ritsma J. O.,  voor Stroo,  een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen  te Leeuwarden gedurende 

de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Ritsma J. Oenes 484 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) 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Ritsma J. P. te Beetgumermolen 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, 26,2 

19-06-1840 

Ritsma J. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8285 615-2, 26,4 
19-06-1840 

Ritsma J. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ritsma J. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Ritsma J. te Eestrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 26,3 

22-05-1840 

Ritsma J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Ritsma J.te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 

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

(5) Gehele provincie (122) 

8309 

 

1112-3 

10-11-1840 

Ritsma Jan Cornelis---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans wonende aan 

de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel  verzoekt in een door hem ondertekende brief een 
certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem Verklaren Ritsma Jan Cornelis 

Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe Freerks de laatste drie  Guadinier te 

Cornjum  verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis overleden en Pieters IJnske werkvrouw 
dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders, tevens een certificaat van onvermogen 

ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide Veldwachter  enz. jaar 1840 (8) 

6850 17A  
03-08-1824 

Ritsma Jan Cornelis Schoolonderwijzer te Jelsum hij is plaatsvervanger van de functie ontvanger der belastingen i.p.v. Vegeling 
van Claerbergen die 14 dagen met verlof gaat jaar 1824 (3) 

9412 90 

13-02-1822 

Ritsma Jan Kornelis (52 jaar) Cornjum Veldwachter, jaar 1822 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Ritsma Jan Oenes 460 Menaldum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

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

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

6849 6-A 

20-07-1824 

Ritsma Jan Oenes, 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) 

6418 248-DD  

6e Compag. 
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Ritsma 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) 

6101 1248 
05-12-1823 

Ritsma K.  wordt benoemd tot Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Buitenpost in plaats van Sikkema H. die is overleden  
enz. jaar 1823 (1) 

8386 949/9 

20-09-1841 

Ritsma K. , Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum   (als uitvoerder/verkoper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid 
en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Ritsma K. P. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_21 

20-07-1841 

Ritsma K.---- Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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) 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Ritsma K. te Kollum als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

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

8211 988-3, 8 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Ritsma K. te Kollum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

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

8375 708-5_8b 
20-07-1841 

Ritsma K. te Kollum staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_9 
20-07-1841 

Ritsma K. te Kollum staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens Burgemeester en 
Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Ritsma K. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Ritsma K. te Kollum 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) 

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Ritsma K. te Kollum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 26 

22-05-1840 

Ritsma K. te Kollum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn 
ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/26 

20-09-1841 

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

in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 
Jaar 1841 (3) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Ritsma K. te Kollum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  
Jaar 1841  (3 )    

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Ritsma K. 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)wijn en gedisteleerd enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Ritsma K. te te Kollum 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 

6089 1194  blz. 6      

23-12-1822 

Ritsma Klaas  te Kollum heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle 

zetters van Friesland (62) 

3622 Dossier  
A-1 

30-10-1832 

Ritsma Klaas ---- Tuin van der Sjoerd Jans 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 Ritsma Klaas en Meinardy Sybren ook aanwezig de voorwaarden 

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

van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1832-1838 dossier (50) 

6025 558 

22-08-1817 

Ritsma Klaas 30 jaar, Distillateur, Hij wordt voorgedragen voor de post als Plaatsvervanger bij het Vredegeregt van het Canton 

Buitenpost i.p.v. van Zijlstra Cornelis Dirks enz. jaar 1817 (3) 



6853 28-A 

02-09-1824 

Ritsma Klaas Brander te Kollum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving 

van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4) 

8350 175/27-7 

21-02-1841 

Ritsma Klaas Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland  bestaat uit 
enz.  jaar 1841 (7) 

3622 Dossier  

A-2 

30-12-1837 

Ritsma Klaas---- Groot de Jan Klazes van beroep Gardenier wonende te Westergeest hij is de hoogs biedende voor het VIERDE 

perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Veen van der Sierk Jacobs en Ritsma Klaas 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 1838-1843 dossier (59) 

3622 A-3 
07-12-1847 

Ritsma Klaas Groot de Jan Klazes van beroep Tolgaarder te Kollumer verlaat hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel 
en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Veen van der Sytze Sierks en Ritsma Klaas 

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

en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. 
van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26) 

3622 Dossier  

A-1 
30-10-1832 

Ritsma Klaas---- Haak van der Pieter Ernst wonende te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel 

de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Eyberts en Ritsma Klaas 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 1832-1838  dossier (50) 

6089 1194 blz. 6v     
23-12-1822 

Ritsma Klaas heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van 
Friesland (62) 

3622 A-5 

13-12-1852 

Ritsma Klaas---- Hiemstra Folkert Gerbens van beroep Landbouwer te Dantumawoude hij is de hoogs biedende voor het 

DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg  Feitsma eeuwe Jans en Valks 
Eelkje Johannes weduwe van Ritsma Klaas, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen 

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

Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken 
aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24) 

6025 559 

22-08-1817 

Ritsma Klaas Hij staat op de lijst van voordracht bij het vredegerecht voor de functie van plaatsvervanger te Buitenpost i.p.v.  

Zijlstra Cornelis Dirks die deze post bij het vredegerecht voor de functie van plaatsvervanger te Buitenpost niet heeft 

aangenomen enz jaar 1817 (2) 

6847 1-A 

01-07-1824 

Ritsma Klaas Jeneverbrander te Kollum, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens 

verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2) 

3622 Dossier  

A-2 
30-12-1837 

Ritsma Klaas---- Jong de Fedde Ides wonende te Driesum, Koemelker hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel 

de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Lawerman Jacb Doedes en Ritsma Klaas 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 1838-1843 dossier (59) 

3622 Dossier  

A-1 

30-10-1832 

Ritsma Klaas---- Loonstra Date Dates wonende te Driesum hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht 

van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Haag Albert Willems en Ritsma Klaas 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 1832-1838  dossier (50) 

6097 747 en 753 
12-08-1823    

Ritsma Klaas oud 40 jaar,Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  
Plaatsvervanger in de regtbank van het Vredegercht Buitenpost door het overlijden van Sikkema Hendrik Jans  enz. jaar 1823 (2) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Ritsma Klaas P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met 
ca. 1000 namen (69) 

3622 A-3 

07-12-1847 

Ritsma Klaas---- Ritsma Klaas Groot de Jan Klazes van beroep Tolgaarder te Kollumer verlaat hij is de hoogs biedende voor het 

DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Veen van der Sytze Sierks en 
Ritsma Klaas ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende 

landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de 

Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 
dossier (26) 

6078 95-5 

25-01-1822 

Ritsma Klaas te Kollum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, 

enz. enz. jaar 1822 (1) 

6087 920 
05-10-1822 

Ritsma Klaas te Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 
26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Ritsma Klaas te Kollum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6278 195-4 
20-02-1817 

Ritsma Klaas, Brander te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en 
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie 

van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen 

Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6098 899 

17-09-1823    

Ritsma Klaas, Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie   Plaatsvervanger van de Vrederegter enz. enz. jaar 

1823 (2) 

6844 33-A 

10-06-1824 

Ritsma Klaas, Jeneverbrander en Slijter te Kollum, een request van hem aan de Gouveneur van Friesland jaar 1824 (5) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Ritsma Menne Sakes St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke 

waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige 
persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten 

van enz. jaar 1814 (51) 



8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Ritsma P. J. te Beetgumermolen 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) 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Ritsma P. te Beetgum 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Ritsma P. 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ritsma P. te Beetgumermolen 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Ritsma P. te Beetgumermolen 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) 

3622 A-9    

27-12-1867 

Ritsma Pieter----  Velkers Christoffel te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het 

tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Andrea Daniel Hermanus en Ritsma Pieter  ook aanwezig de 
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs 

den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1868-1873  

dossier (25) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Ritsma Pieter de weduwe, Rentenierske moet mee betalen omdat zij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8343  39/2 

13-01-1841 

Ritsma Sjoukje,  Dossier Armvoogdij met o.a. een handgeschreven brief met Handtekening van  Sjoukje Ritsma,  huisvrouw van 

B. K. Werldsma  te Dokkum, jaar 1841 (5) 

8375 708-5_26d 
20-07-1841 

Ritsma te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 
van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

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

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Ritsma te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 
de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Ritsma te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 

de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ritsma te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Ritsma U. te Anjum  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

9725 Deel I   

Blz. 11 

00-00-1864 

Ritsma Wiebe Foppes, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1864 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 14 

00-00-1865 

Ritsma Wiebe Foppes, 8e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolommen info. jaar 1865 (2) 

6384 19 
26-05-1814 

Ritsma Wopke Ritzers, 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) 

8368 562/4 

00-00-1841 

Ritsma, Klaas, Brander te Kollum, een handgeschreven brief met zijn handtekening ,   Onderwerp;   Klact over de  Commies der 

Rijksbelastingen Rooster. H.  ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening ,    9 Juni 1841 (10) 

9725 Deel I   
Blz. 66 

00-00-1874 

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

1874 (2) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Rittenberg J. ,  Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6253 64 

18-01-1815 

Rittenberg J. J., Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 

(5) 

6080 247   

09-03-1822 

Rittenberg Jacobus---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans 

liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk 

Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens 

schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, 



Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., 

Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. 

en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6049 574 
16-08-1819 

Rittmeijer F. E. & Co. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de 
Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft 

aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries 

Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk 
voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich 

Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte 

waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. 
Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 

1819 (16) 

9725 Deel 2 
15-07-1886 

Ritzema W. Schiermonnikoog Kapitein op de Kijkduin 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 1886 (2) 

5663 1 

30-03-1898 

Ritzes P. Harlingen [1] Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 30 

20-04-1899 

Ritzes P. Harlingen [2] Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5664 A.4 Bijl.15 

27-04-1911 

Ritzes P. Harlingen Schip de Hoop, [3]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 20 

10-05-1900 

Ritzes P. Harlingen Schip de Hoop, [4] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 7 

16-04-1903 

Ritzes P. Harlingen Schip de Hoop, [5] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Ritzes P. Harlingen Schip de Hoop, [6] komt voor in een Dossier Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5674 59 

15-03-1911 

Ritzes Pieter Directeur Binnenlandsche Mij. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken De Hoop enz. enz. verzoekt in een 

handgeschreven en door hem ondertekende brief (met een gedrukt briefhoofd) om een vergunning en  informeerd zijn excelentie 
dat de Stoomboot “De Hoop” met als Kapitein Haringa S. te Groningen  naar Dordrecht gaat via Zoutkamp, Dokkum, 

Leeuwarden en Harlingen om daar aan den nieuwe eigenaar de heer Kievits J. Constant. Ook aanwezig een telegram van 

Dokkumernieuwezijlen voor de doorvaart enz. jaar 1911 (7) 

6101 1300 

13-12-1823 

Rivier J., ---- Schiere J. C. Hij reclameert tegen ontlasting van belope de hoofdsom enz. enz. wordt ook in genoemd  voor een 

nieuwe taxatie Controle Sneek: Rivier J., Bloemsma Y. K. , Kuipers J. D.  , Bleeker N. W., Vries de J., Klimmeboom G. F. te 

Franeker  nz. Enz. jaar 1823 (2) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Riviersma Wietze P. 167 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 900-3 

04-09-1815 

Rizpens Klaas R, , 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) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Ro.eneveld Hendrik, Kanonnier 6de  batt.  artillerie  national militie * 11-01-1617 vermeld maar moet natuurlijk 11-01-1817 zijn 

Hoorn,  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) 

6245 399-64 

10-05-1814 

Ro…lofs Cornelis Schoenmaker, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders 

Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Road Dines, 60 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Robaeij Jacobus Josephus * 30-06-1788 Breden , Kanonnier;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van 

Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals 

aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook 
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Robben Pieter Hermanus 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) 

9182 24 
06-01-1916 

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

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Robbert J. S. te Amsterdam Predikant , wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van gecommitteerde voor de huishoudelijke zaken der 

Waalsche Kerken in Nederland enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8345 79-32 
25-01-1841 

Robbert MartinusMatroos 3e Klasse Zr. Ms. Wachtschip Euridice * 15-01-1817 Middelburg,  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) 



6258 627-4 

21-06-1815 

Robberts Jan 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) 

6087 948 

11-10-1827 

Roben Dick 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) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Roben Dirk geb. Ackum 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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 
Crimineel 

26-03-1824 

Roben Dirk, 58 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst 

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

6394 282/2 

08-04-1815 

Roberd J. B. de Majoor van het 3e Bataillon Landmilitie te Leeuwarden hij zal als Lid van de Militie Raad voor dit jaar fungeren 

enz. jaar 1815 (1) 

6394 245 

03-04-1815 

Roberd J. B. Majoor Commanderende ‘t Depot van ‘t 3e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat te Bergen op Zoom is overleden Helbich Christiaan met het verzoek de familieleden te informeren enz. jaar 1815 
(1) 

6394 256? 

06-04-1815 

Roberd J. B. Majoor Commanderende ‘t Depot van ‘t 3e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat hij van Bergen op Zoom zig op Marsch begeeft naar Sneek en den 15e dezer te Zwolle arriveren enz. jaar 1815 (1) 

6655  399 blz. 1 
29-08-1816 

Robert ….?---- Gerlach A. predikant te Groningen i.p.v. de heer Robert ….?, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij 
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816  (11) 

6414 27 
15-01-1817 

Robert 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) 

6397 686 
25-07-1815 

Robert J. B.  Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie N. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur 
waarin vermeld de Fuselier Dooitzens Klaas  welke zedert de 21e  is vermist en opgespoord moet worden enz. jaar 1815 (1) 

6397 687 

24-07-1815 

Robert J. B.  Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie N. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur 

waarin vermeld dat de persoon  Spijkers de Vries de Gialt onbekwaam is in den active dienst enz. jaar 1815 (1) 

6399 757 
03-09-1815 

Robert J. B.  Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de 
Gouverneur waarin vermeld dat de persoon  Strandstra en Smakman beide fuseliers een copie doodsextract met het verzoek de 

familie in kennis te stellen enz. jaar 1815 (1) 

6389 731 

17-08-1815 

Robert J. B.  Majoor Commanderende het depot van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat  Martens Hendrik welke bij het Batt. is 
aangekomen als Plaatsvervanger voor Schurer Andries Jacobus te Oldeberkoop dat Martens voor zijne in dienst treden in Sneek 

een Diefstal van geld heeft gepleegd enz. jaar 1815 (1) 

6389 739 
23-08-1815 

Robert J. B.  Majoor Commanderende het depot van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken stuurt een doodsextract van den Fuselier Blom Pieter Jans met het 

verzoek de familie in kennis te stellen enz. jaar 1815 (1) 

6399 782 

16-09-1815 

Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Fknkeur Joustra ….? jaar 1815 (1) 

6400 

 

818 

02-10-1815 

Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Fuselier Vogelschaar Dooitzens en Vegt van der 

….? welke op marsch zijn gedeserteerd enz. jaar 1815 (1) 

6400 
 

840            20-
10-1815 

Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  doodsextract van de Fuselier Leijerink Frederik enz. 

jaar 1815 (1) 

6400 
 

841         
21-10-1815 

Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  dat de Fuselier zonder rang Zondervan Meinse 

Hanses geboren te St. Nikolsga laatst gewoond te Ackrum en Gorter Tjerk Sietses geboren te Joure en aldaar wonende  door den 

Krijgsraad ten velde voor den tijd van 10 jaar enz. jaar 1815 (1) 

6401 

 

849 

03-11-1815 

Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1) 

6256 380 

27-04-1815 

Robert J. B. Majoor van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie geemployeerd bij de Militieraad te Leeuwarden, hij verzoekt 

de Burgemeester van Sneek  om 2000 gulden voor te schieten  omdat er uit Breda 3000 gulden onderweg is maar daar enige tijd 
over kan gaan enz. enz. jaar 1815 (1) 



6399 807 

28-09-1815 

Robert J. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld een doods 

Extraxt van den Fuselier Westra Klaas Dirks dat deze in het Hospitaal te  Parijs op 7 september j.l. is overleden  enz. jaar 1815 

(1) 

6381 32 
27-02-1814 

Robert J. B.,   Majoor, Commanderende het 3e Bataillon  Infanterie der Landmilitie schrijft en tekend een brief aan de 
Commissaris Generaal van Vriesland dat er stukken moeten enz. jaar 1814 (2) 

6425 23 

08-01-1818 

Robert J.---- Duyn van der Gouverneur van Zuidholland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken dat Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. welke ofschoon hij zijnh verlofpas had moeten over te geven 

aan de Burgemeester van Brielle enz. jaar 1818 (2) 

6425 40 

24-01-1818 

Robert J.---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. is het betreft ook een verlofpas 

luidende op Harlingen en niet op de Stad Brielle enz. jaar 1818 (1) 

6671 54 deel 2 
blz. 5 

22-01-1818 

Robert J. S. te Amsterdam President van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken en Predikant te Amsterdam wordt 
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van 
het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van Secundi enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6709 36 deel 1 

blz. 4 

16-01-1822 

Robert J. S. te Amsterdam wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

6683 2 deel 2 
Blz. 5 

04-01-1819 

Robert J. S. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6709 36 deel 2  blz. 

5 
16-01-1822 

Robert J. S. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

8225  1245-8b   61-

69        07-12-

1839 

Robert Johs Franc’s staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 

Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie 

Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen 
vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6397 670 

15-06-1815 

Roberti 2e Luitenant bij de 3e Divisie Jagers No. 35 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  

Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met 
de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  

jaar 1815 (5) 

9921 5 

20-10-1882 

Roberti Jan Politiebeambte  te Almenum 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) 

9184 699 

05-06-1917 

Roberti Johan, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6027 731 
17-10-1817 

Roberts William---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het 
schip de Margaretha  met Roberts William als Schipper  onderweg van Leverpool naar Bremen en wel tussen de eilanden 

Vlieland en Terschelling met een lading rum en koffie is vergaan op 29-08-1817 in de Engelsche Hoek zijnde tussen het IJzergat 

en den bank de Noordsvaarder  dat de geborgen goederen te Makkum enz. maar dat ook daar het gezonken schip van Kapitein  
Brooks T. geene koffie is geladen enz. jaar 1817 (5) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Robertson B. R. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 

Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

5987 385 
20-05-1814 

Robide Aa van der Christiaan Petrus Eliza, hij staat vermeld in een document aangaande de noodzakelijkheid om te voorzien in 
onderscheidene vacatures en dat dat hij is benoemd als enz. enz. jaar 1814 (2) 

6397 662 

13-07-1815 

Robide van Aa C. P. E?. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 

Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een NG. A. ominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

8381 849/4 

28-08-1841 

Robide van der Aa  C. P. E.------ Heldring O. G. Onderwerp het tijdschrift de Volksbode waar van de redacteur is Robide van 

der Aa  C. P. E. betreft  een gedicht aan de RK kerk  waarin hij zig soms hatelijk enz. enz.  het is getiteld Oproer en 
Priesterdwang en  de Ned. Regering zijn afkeur enz. jaar 1841 (1) 

6393 156 + 187 

10-03-1815 

Robide van der Aa. M. C. P. E.  ----  Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van 

den 18e februarij als Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen 
hem en de Luitenant Sleeswijk C. gerezen is  en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. 

als ondertekenaar namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de 

eerstgenoemde zeer driftig was enz. ook een Notariële verklaring  met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.   en 
Poppes B. adjudant bij het 8e  Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp.  dewelke ten huize van 

de Notaris Witteveen A. ook aan Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses  jaar 1815 (8) 

6624 163 
01-02-1814 

Robienouw ….?---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als 
onderwerp de opgave door hem  aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3 

gedesarmeerde Fransche Brikken,  ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig 

beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode 
Jacobi J.  en de  kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz. 

jaar 1814 (8) 

6867 14-02-1825 

33-C 

Robijn ….? ---- Leijker Klaas Robijns, Milicien van de  Ligting van de 15e afd. Nat. Inf. een Attest met o.a. dat hij geboren is te 

Harlingen oud 20 jaar zoon van Robijn en Prutmans Klaarke enz. jaar 1825 (2) 



6271 602 -4 

18-06-1816 

Robijn A. H. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en 

Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter 

somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8356 312-9 
31-03-1841 

Robijn Anna ---- 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Robijn Dirk Alderts,  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) 

9183 1454 
07-10-1916 

Robijn Dirk Alderts, 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) 

8361 42-20 

01-05-1841 

Robijn Everardus Josephus Bastiaans * Rotterdam 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) 

8356 312-9 
31-03-1841 

Robijn Everhardus Bastiaan  Jozephus---- 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) 

9186 146 

06-02-1918 

Robijn Frederik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6259 746-b 
18-07-1815 

Robijn P. H. wegens koffie wenz. , hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het 
fonds van onvoorziene  uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2) 

6251 1061 

07-09-1814 

Robijn P. H. wegens leverantie van Turf en Stroo, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige 

schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Achlum over de jaren 1812 en 1813 opgemaakt te Almenun Jaar 1814 
(7) dossier (13) 

6253 92 

23-01-1815 

Robijn P. H. wegens Vlaggen en Klokluiden  te Midlum, 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) 

6631  1175 
17-09-1814 

Robijn Pieter Haijes te Almenum komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie 
van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun beroep 

enz. jaar 1814 (4) 

6099 997 

10-10-1823    

Robijn Pieter Hayes---- Donia Ulrich N.  Onderwijzer 3e rang  en tot nu toe ondermeester te Pietersbierum hij is door de 

schoolopziener benoemd  als school onderwijzer te Achlum na het overlijden van Robijn Pieter Hayes enz. jaar 1823 (1) 

3588 18 

06-06-1864 

Robijn Pieter Hayes van beroep Scheepsreeder en Oliefabrikant te Harlingen verzoekt in een door hem ondertekende brief van 

15 juni 1864 een concessie tot het in de vaart brengen van  twee stoomboten tussen  Dokkum op Leeuwarden tot vervoer van 

passagiers en goederen en wel met vaartuigen van kleine omvang en minder diepgang dan de vroeger in dit traject gevaren 
hebbende stoomboot Jacob van Maerlant enz. jaar 1864 (8) 

6839 7-A 

09-04-1824 

Robijn Pieter hayes, Onderwijzer te  Achlum, en wegens zijn overlijden de nieuwe Onderwijzer Donia Ulrich Harmens (5) jaar 

1824 

6631  1175 
17-09-1814 

Robijn Reinder Heerkes te Oosterend komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der 
Revolutie van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. 

hun beroep enz. jaar 1814 (4) 

6008 82 blz. 3 
03-02-1816 

Robijn reinder 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) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Robijn Reinder, 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) 

9187 890 

04-07-1918 

Robijn Reinder,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) 

9181  2110 
08-12-1915 

Robijn Rommert Alderts,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Robijn Sjoerd,  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 (3) 

9180 1054 
05-06-1915 

Robijn Sjoerd,  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) 

6098 943 

30-09-1823    

Robijn van Pieter  in leven schoolonderwijzer te Achlum op den 19e sept. Dezes jaars is overleden enz. enz. jaar 1823 (1) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Robijns D. 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) 

6258 630-27 e.v. 
17-04-1815 

Robijns Dooytje  ----  Ottes Abraham  (smid van beroep) Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  
hem voor het geleverd IJzerwerk,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum 

aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en 

tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest 
van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de 

Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  

enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (6) dossier   (45) 

6277 30-3 

09-01-1817 

Robijns Douwe Gerrits moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 



9185 1612 

05-12 1917 

Robijns Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6243 191-24? 

06-03-1814 

Robijns L. , 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) 

3584 6 t/m 56 

31-10-1848 

Robinson A. G.----  Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op 

Londen onder directie van Robinson A. G. te Londen- verzoeke ook te mogen  laden aan het Nieuwe Diep, ook varende van 
Geertruidenberg op Rotterdam, ook met levend vee, aanwezig een tarief en vrachtgelden lijst enz. en nog heel veel 

correspondentie over andere zaken , jaar  1847/1848 (170) 

3584 73 
15-09-1846 

Robinson A. G.---- Moens Simon Bernelot, Robinson A. G. en de stoomboot tusschen Harlingen en Londen met de naam 
Mountainier met als Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip ongeschikt , maar het zijn engelsche schepen 

en daar wel goedgekeurd ook worden de twee andere schepen de Magnet en Rapid genoemd enz. jaar 1846 (4) 

3584 62 
15-12-1846 

Robinson A. G. reder de Londen en Zurmuhlen  en Taylor Scheepsagenten , Onderwerp het verzoek voor het regement  tussen 
Rotterdam en Londen enz. jaar 1846 (6) 

3584 74 t/m 81 

08-09-1846 

Robinson A. G.---- Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op 

Londen onder directie van Robinson A. G. te Londen wordt ook vermeld Moens Simon Bernelot. Onderwerp; de gegeven 

concessie maar nog geen reglement enz. jaar 1846 (30) 

3584 3, 4 

10-02-1849 

Robinson A. G. te Londen---- Foekens J. te Harlingen Schip de Cargadoor en door Robinson A. G. te Londen varende de 

Stoomschepen van Rotterdam en Amsterdam en vele andere havens. De  Onderwerp: de schade die hij in 1847 heeft 

ondervonden enz. jaar 1849 (14) 

3584 93 t/m 96 
31-03-1846 

Robinson A. G. te Londen,  voor zekere bepalingen concessie wordt verleend tot het daarstellen eener stoomboot dienst tussen 
Londen en Harlingen enz. maar kennis te geven van de concessie aan Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe Sint Petersburger 

Stoomboot My. enz. jaar 1846 (21) 

3584 52, 67, 68, 69 
16-02-1847 

Robinson A. G.----Sint Petersburger Stoomboot My. Bootdienst Harlingen op Londen  verder genoemd de heer Robinsin A. G. 
als directeur van deze maatschappij,  Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  enz. jaar 1847 (12) 

3584 2 

22-02-1849 

Robinson A.G  te Harlingen---- Oppen van  & zoon en Foekens J. en  Robinson ….? te Harlingen Onderwerp: scheepsdienst van 

Harlingen op Londen  en van Rotterdam op Londen enz. jaar 1849  (5) 

3584 57, 58 
16-01-1847 

Robinson A.G.---- Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is 
voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen ook genoemd de heer 

Robinson ….? En Moens Bernelot dat aan hen dat ook is verleend enz. jaar 1847 (5) 

8015 886, 254 

01-09-1837 

Robinson J. te Engeland Schipper op de Regent, jaar 1837 

8223 1199/11, 

254 

23-11-1839 

Robinson J. te Nieuwenbrug-Asd. Kapitein op de Siuly, jaar 1839 

8315 254                
1231/13 

14-12-1840 

Robinson R. te Rotterdam Kapitein op de Samulela Sarah, jaar 1840 

6623 228-239 
22-01-1814 

Robionow Michael---- Verdoorn ….? Admiraal Commanderende ’s Lands Navale magt in de Zuiderzee en Mlitair Commandant 
der Marinae enz. het betreft de uittocht der Cosakken e en dat hun commandant aanspraak maakt op enz. dat zig in het magazijn 

te Harlingen bevind en dat een onderofficier der Kozakken met last van de Heer Robionow Michael Majoor der Kozakken te 

Leeuwarden enz. het dossier gaat over de goederen waarover problemen zijn enz. jaar 1814 (15) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Robroks Willem, Lommelt 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) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Robsin James te Rotterdam/Friesl. Schip de Agnes, jaar 1839 

8204 829/20, 264 

Blz. 7 

12-08-1839 

Robyns Jetje Douwes 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) 

8088 465/22, 254 
11-05-1838 

Rochester W. te Engeland Schipper op de Content, jaar 1838 

6001 640 

10-07-1815 

Rochus Bloemsma Willem heeft om ontslag verzocht en zijn plaatsvervanger wordt Meister G. K. enz. jaar 1815 (1) 

6001 650 
14-07-1815 

Rochus Bloemsma Willem hij verzoekt ontslag en zijn opvolger als Ontvanger der Bel. te Hallum is Arentsma Martin I. G. 
(Isaac Gijsberts)jaar 1815 (4) 

6000 563 en 576 

12-06-1815 

Rochus Bloemsma Willem Ontvanger te Hallum, er wordt in de brief vermeld dat zijn administratie niet naar behoren wordt 

waargenomen en zijn ontslag wordt aanbevolen enz. jaar 1815 (2) 

6276 1102-11  
18-12-1816 

Rochus Jan,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6393 134 

28-02-1815 

Rochus Tjeerd Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

5999 462 
17-05-1815 

Rochus W.  Ontvanger der Directe Belastingen te Hallum hij heeft zijn Roles over  1814 ten kantore van de Ontvanger Generaal 
reeds aangezuiverd entot de maand april 1815 heeft overgestort wat hij volgens zijn journaal had ontvangen enz.  en is dan ook 

geen reden om enige maatregelen tegen hem te nemen jaar 1815  (1) 

6002 701 

03-08-1815 

Rochus W. B.---- Zijlstra Jan Wijnzens Onderschout te Hallum  draagt het Percept van de gemeente over aan Arentsma Martin I. 

G. (Isaac Gijsberts), Rochus W. B. wordt vermeld als gewezen ontvanger jaar 1815 (3) 

6006 960 

08-12-1815 

Rochus W. Ontvanger der Belastingen te Hallum heeft opdesselfs gedane verzoek ontslag gekregen en de heer Arentsma Martin 

I. G. (Isaac Gijsberts) Ontvager der Directe Belastingen is in deze functie benoemd enz. jaar 1815 (2) 



5999 520 

31-05-1815 

Rochus W. van beroep Perzepteur verzoekt in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn 

Perzepteur mag worden overgedragen aan Stelwagen J. enz. jaar 1815 (2) 

5996 151-a  1e rij 

20-02-1815 

Rochus Wiepken hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten 

van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

5997 307 
31-03-1815 

Rock Pieter 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  

313 

8386 949/7 
25-09-1841 

Rocquette & Co. Te Amsterdam Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3) 

8386 949/34 

20-09-1841 

Rocquette & Co. te Amsterdam, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 517-11, 20v 
19-05-1840 

Roda C. C. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 

1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Roda Juryng Ynzes , hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud 

komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Witteveen J. F.  (Jouwert Frederiks) die zichzelf Luitenant Colonel 

wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg 

de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep 

heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke 

gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Witteveen J. F.  (Jouwert Frederiks) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat 
hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6250 983 

15-10-1814 

Roda Yetze jan Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 

enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Rode de Hendrik Douwes te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6871 22-03-1825 
11/7-C 

Rode de Hendrik Douwes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de 
Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op 

den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2) 

6864 20-A 
05-01-1825 

Rode J. W.  ----- Breebaard A. S. en Rode J. W.  te Bolsward  zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen Gaastra Heere 
Tjaikes wegens het slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825 (2) 

6864 20-A 

05-01-1825 

Rode J. W.   en Breebaard A. S.---- te Bolsward  zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen Dijkstra Rinze Dirks wegens het 

slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825 (2) 

6870 18-03-1825 
40-A  

Rodema Wijtze R. hij wordt voorgedragen als candidaat voor het Collegien van Zetters in de Gemeente Lemmer en Oosterzee 
ter completering enz. enz jaar 1825 (3) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Roden Gerrit 190 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) 

6383 96     

23-04-1814 

Roden huis IJpe 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) 

6864 58-D 

05-01-1825 

Roden Suis Ype---- Zijlstra Dirk Cornelis en Suis Ype Roden (Roden Suis Ype) onderwerp  waarneming van de post bij de 

Burgelijke stand te Harlingen  enz. jaar 1825 (1) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Rodenberg Albert 482 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

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

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

6013 399 
08-07-1816 

Rodenbroek Hend. Lodew. ,  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) 

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Rodenburg ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. 
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Rodenburg A. 107 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de 

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

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

6096 672 

22-07-1823    

Rodenburg A., ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door 

Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van L. 
G. en Ley v.d.  jaar 1823 (2) 

6631  1114 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Rodenburg 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)  

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Rodenburg Albert, 74 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen 
van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8375 708-2_1 
20-07-1841 

Rodenburg Albert, Bakker te Heerenveen, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met 
informatie jaar 1841 (3) 

8375 708-3_1 

20-07-1841 

Rodenburg Albert, Bakker te Heerenveen, Hij komt voor in een proces verbaal: een bekeuring wegens het illigaal vervoer van 

rogerbrood en brood door de bakker enz. enz. jaar 1841 (4) 



8225  1245-8b   51-

60      07-12-

1839 

Rodenburg Dirkje B….   staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 

Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie 

Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen 

vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Rodenburg Dominicus is bij de Oost Indische  troepen jaar 1825 (1) 

9181 1645 

03-09-1915 

Rodenburg Fokke,  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) 

8373 669/11 

09-07-1841 

Rodenburg Grietje Baukes------- Hendriks Sophia weduwe van Rodenburg verzoekt om ontslag van de Koloniste Rodenburg 

Dirkje in het gesticht mij van weldadigheid dat  Rodenburg S. H. haar stiefmoeder is, Rodenburg,  Margaretha bij ons bekend als   

Rodenburg Grietje Baukes enz. jaar 1841 (3) 

8225  1245-8b   51-
60      07-12-

1839 

Rodenburg Grietje Baukes vrouw van P. v.d. Stal staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals 
geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre 

dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 
1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6391 58 

21-01-1815 

Rodenburg Haije ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn 

volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem  in juli 1814 na alhier met verlof te zijn 

geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen  en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier 
dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide   den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders 

en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden 

door ziektes enz. jaar 1815 (1) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Rodenburg Haije, 97 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) 

8373 669/11 

09-07-1841 

Rodenburg Hendericus------- Hendriks Sophia weduwe van Rodenburg verzoekt om ontslag van de Koloniste Rodenburg Dirkje 

in het gesticht mij van weldadigheid dat  Rodenburg S. H. haar stiefmoeder is, Rodenburg,  Margaretha bij ons bekend als   

Rodenburg Grietje Baukes enz. jaar 1841 (3) 

8373 669/11 

09-07-1841 

Rodenburg------- Hendriks Sophia weduwe van Rodenburg verzoekt om ontslag van de Koloniste Rodenburg Dirkje in het 

gesticht mij van weldadigheid dat  Rodenburg S. H. haar stiefmoeder is, Rodenburg,  Margaretha bij ons bekend als   Rodenburg 

Grietje Baukes enz. jaar 1841 (3) 

8383 894-5 
09-09-1841 

Rodenburg J.  komt voor in eenStaat  (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) 

8373 661/16 

07-07-1841 

Rodenburg J. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

8214  1027/16 
bl. 2 nr. 429 

07-10-1839 

Rodenburg J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Rodenburg Jacob, 481 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) 

6835 20-A 

02-03-1824 

Rodenburg Jacob,----- Haantjes Antje  gehuwd met Rodenburg Jacob,te Nijland,   Een gesloten transactie, om een vervolging 

betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2) 

8257  74/20 

22-01-1840 

Rodenburg Jacobus oud 23 jaar en gehuwd en een kind in leven heeft en vroeger Hovenier is geweest, Poort Klaas Sijdses 

ongehuwd is onlangs als Justitie Dienaar te Lemmer benoemd , Kamstra Sytze vroeger Kleermaker van beroep oud 30 jaar en 
gehuwd met 2 kinderen en Schaaff Folkert vroeger Spiegelmaker ongehuwd 24 jaar oud allen gewezen onder Officieren bij de 

thans ontbonden Vriesche Moniele Schutterij en zij hebben verzogt om voor bepaalde tijd enige onderstand te verlangen en als 

antwoord enz. jaar 1840 (7) 

8373 669/11 

09-07-1841 

Rodenburg Margaretha------- Hendriks Sophia weduwe van Rodenburg verzoekt om ontslag van de Koloniste Rodenburg Dirkje 

in het gesticht mij van weldadigheid dat  Rodenburg S. H. haar stiefmoeder is, Rodenburg,  Margaretha bij ons bekend als   

Rodenburg Grietje Baukes enz. jaar 1841 (3) 

6063 764 
30-10-1820 

Rodenburg Mentz R. (Rutger) hij is beroepen als Predikant van Oosterbierum naar Utrecht jaar 1820 (1) 

6057 254 

11-04-1820 

Rodenburg Pieter hij wordt genoemd in een schrijven betreffende het verstrekken van legale kenisgeving betreffende de 

Latijnsche School  te IJlsst enz. jaar 1820 (2) 

6076 911 

23-11-1821 

Rodenburg R. (Rutgerus) Predikant, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der 

Hervormde Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw 

vanwege den zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e 

november en er uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

6055 108 

15-02-1820 

Rodenburg R. (Rutgerus)----Buitenhoff  Rykel S. rustend leeraar der Doopsgezinden te IJlst , en voorgedragen wordt Rodenburg 

R. (Rutgerus) Predikant alhier jaar 1820 (2) 

6647 30 

21-02-1816 

Rodenburg R.---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de 
Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de 

Hervormde Gemeente van Haskerdijken  Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes 
Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9) 

6830 2-A 

21-01-1824 

Rodenburg R. Predikant wordt vermeld in een door de Staatsraad  Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk, enz. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Hervormde Gemeenten Burgwer, Hichtum en Hartwerd 

enz. jaar 1824 (4) 

6056 179 

14-03-1820 

Rodenburg Rutgerus de hooggeleerde Heer  hij is nu benoemd en aangesteld tot Rector van de Latijnsche school op een 

tractement enz. enz. aar 1820 (1) 

6055 144 

28-02-1820 

Rodenburg Rutgerus hij wordt benoemd tot Rector van de Latijnsche school enz. enz. jaar 1820 (3)   



6052 852 

26-11-1819 

Rodenburg Rutgerus Prdeikant te Nijehaske en Haskerdijken, hij wordt beroepen naar IJlst jaar 1819 (1) 

6054 65 

28-01-1820 

Rodenburg Rutgerus---- Schuilinga Otto , hij is Leeraar bij de Hervormden en is  zijne waardigheid als Geestelijke onbevoegd  

en ongeschikt om in  vreemde talen onderwijs te geven  enz. enz. en Rodenburg Rutgerus als leerling van Meiners voor te dragen 
enz. enz.  Anne  jaar 1820 (2) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Rodenburg Rutgerus, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 

kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6054 28 
11-01-1820 

Rodenburg Rutgerus,---- Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Kuperius Okke  D.,  ouderlingen en Oppedijk Cornelis H.  
Diaken  samen de Leden van de Kerkenraad van de hervormde gemeente van IJlst enz. enz. dat de beroepen Predikant 

Rodenburg Rutgerus  wel genegen souden sijn om de post van Rector van de Latijnsche school te aanvaarden jaar 1829 (2) 

5672 19 

20-05-1890 

Rodenburg Ruurd  Handelaar in Machinerieen waar is medegedeld dat hij voor rekening van de heren Zwart S. Th. en Kampen 

G., te Warga heeft aangekocht een stoomboot met de maten van enz.  in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten 
die Rodenburg Ruurd  ondertekend met het verzoek voor toestemming om deze stoomboot  in vaart te mogen brenen tussen 

Warga en Leeuwarden enz. Jaar 1890 (7) 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Rodenburg Ruurd 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)  

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Rodenburg S. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 13 
27-08-1839 

Rodenburg S. G. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8373 669/11 

09-07-1841 

Rodenburg S. H. ------- Hendriks Sophia weduwe van Rodenburg verzoekt om ontslag van de Koloniste Rodenburg Dirkje in het 

gesticht mij van weldadigheid dat  Rodenburg S. H. haar stiefmoeder is, Rodenburg,  Margaretha bij ons bekend als   Rodenburg 
Grietje Baukes enz. jaar 1841 (3) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Rodenburg Yntje 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) 

8214  1036/14 

10-10-1839 

RodenburgPater 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) 

6418 248-C 1e bat  
4e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Rodenhuijs G. 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Rodenhuis  A. M.   staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van 

In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 

teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6397 640-C 

01-07-1815 

Rodenhuis ….? Commandant der Schutterij van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

6393 178 + 179 

17-03-1815 

Rodenhuis ….?---- Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij volgens 

kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij is aangeslagen over 1814 maar 
voelt zig bezwaard enz. verder genoemd: terwijl mijns vrouws broeders zoon Tjallingus Esta van Frans (Esta van Frans 

Tjallingus)  gedurende zes jaren ten mijne huize als eigen kind is opgevoed en enz.  jaar 1815 (5) 

6042 26 
15-01-1819 

Rodenhuis ….?---- Fenenga R. M. strandvonder van Schiermonnikoog ondertekend een document betreffende verkochte 
strandgoederen en dat Rodenhuis ….? te Harlingen enz. jaar 1819 (1) 

6394 326 

10-04-1815 

Rodenhuis ….?---- Hoekstra F. (Freerk) Doopsgezind Predikant te Harlingen schrijft in een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland waar zijn naam onder staat, dat hem ter hand is gesteld een gedrukt Biljet enz. en dat het stuk geene andere 

ondertekening heeft dan den gedrukte naam van Rodenhuis ….? President en het geeft ten rede welke dat is omdat alhier 4 
Rodenhuizen woonachtig zijn enz. jaar 1815 (3) 

6394 268 

03-04-1815 

Rodenhuis ….? ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als President van de commissie tot regeling en 

ontvangst der contributie wegens de Schutterij dat Fontein Jan Koopman alhier ingediend is een verzoek tot vrijstelling wegens 
de Schutterij ter deze stede, voor zijn huis in wijk E. no. 39 enz. jaar 1815 (3) 

6381 45 en 46 

10-02-1814 

Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v. d. E. Jans , 

Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde  wegens de Militienummer 149 in de loting der Landmilitie heeft 

getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor zijn 
moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager enz. enz. 

tevens verklaard  Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is enz. alles te Harlingen, 

tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.  jaar 1814 (4) 

6671 54 blz. 18 

22-01-1818 

Rodenhuis ….? te Harlingen Ouderling Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

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

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

6671 54 blz. 9 

22-01-1818 

Rodenhuis ….? te Harlingen 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 14 

22-01-1818 

Rodenhuis …? te Harlingen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Ouderling wordt vermeld in een 

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

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



3586 22, 23 

07-11-1839 

Rodenhuis A. J. ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van 

wijlen Andringa de Kempenaer R. L. het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz.  jaar 

1839 (9) 

3585  62 t/m 68 
16-05-1839 

Rodenhuis A. J.----  Fontein F. D. en Harmens C.B?. en Rodenhuis A. J. aan hen is concessie verleend tot het aanleggen van 
eenen geregelden stoombootdienst tussen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen  enz. Goedgekeurde reglementen en tarieven 

voor de Stoombootdienst tusscen Amsterdam en Harlingen en tusschen Amsterdam en De Lemmer enz. jaar 1839 (54) 

8300 930/20, 270 

17-09-1840 

Rodenhuis A. J. Commissaris Friese Stoombootrederij., jaar 1840 

8277 436/11, 270 

05-05-1840 

Rodenhuis A. J. Harlingen Commissaris Friese Stoombootredery, jaar 1840 

3586 19, 19a-b 

10-01-1840 

Rodenhuis A. J. ----vermeld in  Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van  Welderen W. C. G. Baron 

Rengers, Burmania van Andringa  de Kempenaer J.  te Lemmer, Andringa  de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk 
verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz. jaar 1840 (13) 

8356 328/27- 

4 + 11               
03-04-1841 

Rodenhuis A. J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

3597 Map  1551 
1840--1842 

Rodenhuis Arius Johannes ----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals Harlingen 
– Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden  naar Leer.(44) 

6071 459 

05-06-1821 

Rodenhuis B. ---- Ballentine James Kapitein op het gestrande schip de Amethijst, vergaan op Ameland d.d. 19-05-1821, 

komende van Hamburg met Ballast naar Sunderland gedestineerd, waarvan de Tuigajie geborgen is en onder de Strandvonder 

van genoemde eijland opgeslagen geworden is enz. Rodenhuis B. ondertekend als gelastigde dit document namens Visser 
Barend & zoon (3)  Jaar 1821 

6416 129 

29-03-1817 

Rodenhuis B. ---- Pettinga G. Onder Adjudant bij het 2e bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie Schutterij en het betreft de vaceerende plaats als 2e Lieutenant der 2e Comp. enz. en 
dat eindelijk de heer Boer de Jan tot deze post is benoemd  verder wordt genoemd Siersma D. als kapitein 1e Comp. 2e Batt. , 

Rodenhuis B. en Posthuma S.  tot 1e Luitenant en Feersma J. tot Sergeant Majoor enz. jaar 1817 (6) 

8109 254                 

879/34 
05-09-1838 

Rodenhuis B. (de weduwe) Scheepsagent Associatie S.S. , jaar 1838 

6243 191-4 

06-03-1814 

Rodenhuis B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke 
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  

enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6027 696 

07-10-1817 

Rodenhuis B.---- Bakker Hendrik  Kapitein op de Frederik Herman (Friedreich Hermann) komende van Koningsbergen naar 

Rotterdam doch op de gronden van Ameland gestrand en  de lading verkogt deze akte is ondertekend door Visser Barend & 
zoon en Rodenhuis B. een  notariële akte voor Notaris Versteeg Matthijs en  Schade Adam Notaris te Rotterdam en de heer Vink 

Nicolaas Michiel kantoor houdende op de Zuid Blaak Wijk B. no. 10 aldaar  ook genoemd Wyma Sjoerd Simons Openbaar 

Notaris te Harlingen enz. jaar 1817 (4) 

6412 407 

09-12-1816 

Rodenhuis B.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks)  Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter, 

beschuldigd is  wegens zonder permissie weg te blijven  en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring van zijn 
Capitein Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad Siersma O. S. en 

de secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13) 

6067 120 + 121 + 
125 + 131 

07-02-1821 

Rodenhuis B. ----Sundman Johann E. Kapitein op het Pinkschip de Jagarn verongelukt in de maand september 1820 met een 
lading Teer en Houtwaren van Christinestad naar Amsterdam, betreft de Rekening en verantwoording der goederen die geborgen 

zijn hij staat in het overlijdensregister als  Johan Erik Sundman, overleden 27 september 1820, 40 jaar Kapitein ; afkomstig uit 

Christina Finland Aangiftedatum 1 oktober 1820, blad nr. 9 te Ameland , ook een document getekend door Rodenhuis B. , 
namens de firma Visser Barend & zoon te Harlingen Jaar 1821 (7) 

6297 642 

25-09-1820 

Rodenhuis Bauwe Harlingen een Franse akte betreffende het Schip de Christina met als Kapitein Runhert W. enz , jaar 1820 (3) 

3584 97 t/m 101 
25-06-1835 

Rodenhuis Bouwe & Zn---- Vegelin van Claerbergen Jhr. P. B. J?? te Joure en Rodenhuis Bouwe & Zn. te Harlingen  enz. door 
het opgegeven Faillissement van Wijnen James te Londen gemachthebbende van de belanghebbende de heer Rodenhuis Y. 

Bouwesz. te Harlingen enz. jaar 1835 (13) 

3584 82 

20-05-1846 

Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe---- Draak den D.  Veehandelaar te Schiedam wonende , handelende onder de firma van 

Pool en Comp. daarbij zich beklagende over de belemmering welke door den Commissaris van Police der Stad Harlingen wordt 
toegebragt in de dienst van het stoomschip Loch Rijan enz. enz. en Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen 

en  Moens Simon Bernelot  enz.jaar 1846 (4) 

3584 6 t/m 56,  
31-10-1848 

Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op Londen onder directie 
van Robinson A. G. te Londen- verzoeke ook te mogen  laden aan het Nieuwe Diep, ook varende van Geertruidenberg op 

Rotterdam, ook met levend vee, aanwezig een tarief en vrachtgelden lijst enz. en nog heel veel correspondentie over andere 

zaken , jaar  1847/1848 (170) 

3584 74 t/m 81 
08-09-1846 

Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op Londen onder directie 
van Robinson A. G. te Londen wordt ook vermeld Moens Simon Bernelot. Onderwerp; de gegeven concessie maar nog geen 

reglement enz. jaar 1846 (30) 

3584 93 t/m 96 
31-03-1846 

Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe---- Robinson A. G. te Londen,  voor zekere bepalingen concessie wordt verleend tot het 
daarstellen eener stoomboot dienst tussen Londen en Harlingen enz. maar kennis te geven van de concessie aan Rodenhuis 

Bouwe & Zn. de weduwe Sint Petersburger Stoomboot My.  enz. jaar 1846 (21) 

6386 91 
13-08-1814 

Rodenhuis Bouwe 2e Luitenant, hij is benoemd als officier van van de 1e Comp. schutterij Harlingen enz.  jaar 1814 (2) 

6053 928 

17-12-1819 

Rodenhuis Bouwe Baker James Cooper gevoerd hebbende het Brikschip The Three Johns beladen met steenkolen gekomen van 

Sunderland naar Amsterdam en gestrand en verbrijzeld op rif van het het Pinkegat  nevens het dorp Wierum enz. verder wordt 

genoemd Wijma  Sjoerd Simons Notaris te Harlingen, Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen en Rodenhuis Bouwe 
British Consular agent enz. jaar 1819 (5) 



8292 747/10, 75 

27-07-1840 

Rodenhuis Bouwe de Weduwe & Zoonen Leeuwarden Cargadoors, jaar 1840 

6299 

 

680a 

19-11-1821 

Rodenhuis Bouwe Fabrikant te Harlingen voor enige tijd opgerigt hebbende een fabriek om uit gewone Moscovische & 

Stokholmer Teer te fabriceren een zuivere Teerolie enz. enz. hij schrijft een brief en ondertekend deze , naar zijne Majesteit 
waarin een heel verhaal over deze producten  en een verzoek om Octrooi enz. enz. Tevens een bref van de Minister dat de er 

goede en duidelijke tekeningen ontbreken enz.  Jaar 1821 (5) 

6300 2 

30-12-1821 

Rodenhuis Bouwe Fabrikant te Harlingen voor enige tijd opgerigt hebbende een fabriek om uit gewone Moscovische & 

Stokholmer Teer te fabriceren een zuivere Teerolie enz. enz. hij schrijft een brief en ondertekend deze , naar zijne Majesteit 
waarin een heel verhaal over deze producten  en een verzoek om Octrooi enz. enz. Tevens een bref van de Minister dat de er 

goede en duidelijke tekeningen ontbreken enz.  Jaar 1821 (5) 

6401 
 

871-D-E-F 
25-09-1815 

Rodenhuis Bouwe hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door 
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks 

Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6) 

6401 
 

871-C 
21-09-1815 

Rodenhuis Bouwe hij wordt vermeld in het document>> Blok K.  President Burgemeester van  Harlingen ondertekent een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de 

Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1) 

6394 338 

18-04-1815 

Rodenhuis Bouwe hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die 

afwezig is als 1e Luitenant bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2) 

6418 240 

31-05-1817 

Rodenhuis Bouwe is benoemd en aangesteld als Kapitein bij de dienstdoende Schutterij te Harlingen op voordragt van de1817 ( 

Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2) 

6080 222 + 313 

04-03-1822 

Rodenhuis Bouwe---- Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog vervallen 

en alsnog zittende en zo verre dat de Tuigage enz.  tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te 
Harlingen in tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant bij Penzanie in England als capitein 

van het Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe Britisch Consular Agent wonende te Harlingen 

en verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading  verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6) 

6872 01-04-1825 

43-A/1+10 

Rodenhuis Bouwe---- Monsma Dirk Bruins beroep Kleinwinkelier oud 29 jaren gehuwd en 1 kind te Harlingen, in een door hem 

geschreven en ondertekende brief dat wegens het overlijden van de schatter Dijk van M. H. of hij met de vacerenden post van 

schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz tevens een verklaring van de Militie dat hij 
voldaan heeft enz. ook een verklaring van goed gedrag  ondertekend door Farret D. P. (Dirk Pieter) Predikant, Rodenhuis 

Bouwe, Harmens W., Vink Menno enz. jaar 1825 (1) 

6411 364 

02-11-1861 

Rodenhuis Bouwe---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Sierdsma  D. J.  Commandant 
der dienstdoende Schutterij  binnen Harlingen  derwelke wij de Minister van Binnenlandsche zaken enz. en een ondertekende 

brief van Rodenhuis Bouwe  en Ruitinga Johannes  W. enz. jaar 1816 (3) 

6416 128 
28-03-1817 

Rodenhuis Bouwe---- Rodenhuis IJ. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Vacerende post van Capt. der dienstdoende Schutterij door het ontslag van Siersma Doeke verroorzaakt zijnde 

enz. verder genoemd Posthuma Sicco 37 jaar en Feersma Jan 36 jaar  en de benoeming van Rodenhuis Bouwe 26 jaar tot 

Capitein mede ondertekend ter Ordonnantie>>door Blok K.  enz. jaar 1817 (3) 

6395 505 
22-05-1815 

Rodenhuis Bouwe staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Harlingen met 
vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Rodenhuis Bouwe staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS 

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

(13) 

6404  58-3 
01-02-1816 

Rodenhuis Bouwe staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij 
in de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3) 

6396 619D 

23-06-1815 

Rodenhuis Bouwe staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met 

Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6300 144 

12-03-1822 

Rodenhuis Bouwe te Harlingen, hem is een Octrooi verleend door Zijne Majesteit voor 5 jaar op de  de uitvinding van Teerolie 

en Pek te stoken enz. enz. jaar 1822 (3) 

8292   747/10 

27-07-1840 

Rodenhuis Bouwe,  Handgeschreven brief met  Handtekening en een dossier van de weduwe Bouwe Rodenhuis , jaar 1840 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Rodenhuis Casper Adam, 472 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) 

6400 

 

822E + 823 

07-10-1815 

Rodenhuis Commandant van de Schutterij der Stad Harlingen  een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken 

waarin vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar en dat Jonkman Jan Tjebbes hebbende 

getrokken no. 14 aan den dienst heeft onttrokken en in deszelfs plaats gesteld Minnesma Merk Minnes no. 18 maar doordat enz. 
dit document is mede ondertekend door Vierssen van P. O. President van de Militieraad  3e district Heerenveen jaar 1815 (8) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Rodenhuis Dirk Sjoukes, 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) 

9180 264 
06-02-1915 

Rodenhuis Dirk,  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) 

6000 534 

03-06-1815 

Rodenhuis F. B. Commies der 3e  klasse te Kollum heeft om ontslag verzocht op zijn verzoek wordt positief geantwoord en in 

zijn plaats benoemd Zandbergen van Michiel op een tractement van drie honderd guldens s’jaars enz. jaar 1815 (2) 

6622 2137 
28-12-1813 

Rodenhuis F. B. van beroep Apotheker te Leeuwarden, hij geeft in een door hem ondertekende brief met eerbied te kennen en 
met ootmoedig verzoek om de eerste 6 maanden van het jaar 1814 de leverantie van benodigde geneesmiddelen ten dienste van 

de gevangenenhuizen te Leeuwarden mogen worden begunstigd enz. jaar 1813 (1) 

5999 479 en 482 

20-05-1815 

Rodenhuis F. B. wordt aangesteld als commies i.p.v. Bergsma S. R. tegen een tractement van.. enz. enz. jaar 1815 (3) 



5998 319 

05-04-1815 

Rodenhuis F. R. hij wordt voorgedragen voor de post van Commies der derde Klasse te Kollum hij is een der geremoveerde 

(afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2) 

6840 36-A  

blz. 50              
22-04-1824 

Rodenhuis Idsken 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) 

6419 319 

26-07-1817 

Rodenhuis IJ President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat Holstein Jan getrokken heeft no. 23 maar dat  enz. jaar 1817 (2) 

6413 14 

16-01-1817 

Rodenhuis IJ. Burgemeester  en ter Ordonnantie en Blok K. van  Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld   Siezema D.  Capitein bij de dienstdoende Schutterij te Harlingen  en dat 

hij enz. jaar 1817 (1) 

6415 98 
28-03-1817 

Rodenhuis IJ. Burgemeester  en ter Ordonnantie en Blok K. van  Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld   Siersma Doeke J.  en Nieubuurt Dirk als benoemd leden van de raad tot 

het tekenen enz. enz. jaar 1817 (1) 

6420 324-2 
25-07-1817 

Rodenhuis IJ. Burgemeester der Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6416 128 

28-03-1817 

Rodenhuis IJ. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Vacerende 

post van Capt. der dienstdoende Schutterij door het ontslag van Siersma Doeke verroorzaakt zijnde enz. verder genoemd 
Posthuma Sicco 37 jaar en Feersma Jan 36 jaar  en de benoeming van Rodenhuis Bouwe 26 jaar tot Capitein mede ondertekend 

ter Ordonnantie>>door Blok K.  enz. jaar 1817 (3) 

6414 26 

28-01-1817 

Rodenhuis IJ. President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Piper Nicolaas Hermann gepensioneerd Soldaat gisteren  oud 51 jaar  is 
overleden binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1) 

6383 95     

23-04-1814 

Rodenhuis IJpe 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) 

6632  

 

1234 

03-10-1814 

Rodenhuis IJpe---- Vink Menno en IJsenbeek Jan benoemd tot Vroedschap van Harlingen respectivelijk in de plaats van 

Rodenhuis IJpe thans Burgemeester en Hanekuyk Wijbe J. thans Advocaat Fiscaal bij de middelen te water dep. Harlingen enz. 

jaar 1814 (1) 

6383 97     

23-04-1814 

Rodenhuis Imkje geboren Gratama 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) 

8375 724-1 
24-07-1841 

Rodenhuis J. (Jetze) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Harlingen een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de bedelaars Kolonist Helles Petrus Reinders enz. 

jaar 1841 (3) 

6243 191-4 
06-03-1814 

Rodenhuis 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) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Rodenhuis J. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Harlingen 

Rodenhuis J. Burgemeester van Harlingen 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) 

6836 14-A 

05-03-1824 

Rodenhuis J. F. of T Schatter van het Slachtvee verzoekt in een door hem ondertekende brief om betaling die hij al sinds 1823 

niet heeft ontvangen enz. jaar 1824 (4) 

6840 36-A  

blz. 47 
22-04-1824 

Rodenhuis J. 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) 

8356 328/27- 
3+ 11               

03-04-1841 

Rodenhuis J. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-1824 

Rodenhuis Jan Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Rodenhuis Jan D., 105 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 bijl. 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Rodenhuis Jan D., 160 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 bijl. 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Rodenhuis Jan D., 54 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) 



6282 737-16 

07-07-1817 

Rodenhuis Jetse T., Koopman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6383 96     

23-04-1814 

Rodenhuis Jetse 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) 

8382 870/12 
03-09-1841 

Rodenhuis Jetze Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4) 

6062 624 + 662 

11-09-1820 

Rodenhuis Jetze---- Teijssen J. J. Schipper van beroep voerende het Tjalkschip de Hennegina en wonende te Gasselder-Nijeveen 

in Drente  hij heeft in de nabijheid van Meeps in zee 2 veulens opgevist en als zodanig onder de strandvonsten behoren enz. 
Rodenhuis Jetze van beroep Koopman wonende te Baard heeft zig vervoegd bij de Grietman en verklaarde dat hij de eigenaar 

van deze veulens is enz. jaar 1820 (3) 

6029 866 
06-12-1817 

Rodenhuis Jetze---- Visser Barend & zoon, wij ondergetekende Rodenhuis Ype, Rodenhuis Jetze Kooplieden te Harlingen en 
eerstgenoemde verklaren dat enz. enz. betreft het gestrande schip Basen, gestrand bij Zurich gevoerd door Kapitein Nielssen Jens 

jaar 1817 enz. jaar 1817 (5 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Rodenhuis Johannes Franciscus 31 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) 

9181  2110 
08-12-1915 

Rodenhuis Johannes Philippus    ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Rodenhuis Johannes, 474 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, 21 

lijst 1 
19-05-1840 

Rodenhuis K. 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) 

6408 306 

24-08-1816 

Rodenhuis Kapitein bij de schutterij te Harlingen, door zijn ontslag is er  een vacature vriju die ingeuld moet worden  en er 

worden voorgedragen Ruitinga Johannes thans oudste 1e Luitenant en met voorbij gaan van de  2e luitenant Houtsma W.  en 
Postuma S. thans 2e Luitenant verder genoemd Poort H. en Tjeersma J. als Sergeant Majoors enz. jaar 1816 (2) 

6840 36-A  

blz. 50              
22-04-1824 

Rodenhuis Klaas L. , 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) 

8379 801-31 

16-08-1841 

Rodenhuis Leendert te Leeuwarden woonachtig, en vroeger Korporaal bij het Reserve Bataillon der 2e afd. Inf. Thans zonder 

bedrijf een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij verzoekt om een betrekking om in zijn behoefte te kunnen 
voorzien, enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Rodenhuis M Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Rodenhuis M. A. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma 

W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (5) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Rodenhuis M. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Rodenhuis M. te Oosterlittens  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, 4 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Rodenhuis M. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 

(132)  

6678 336 

00-00-1818 

Rodenhuis P.   Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1) 

6872 01-04-1825 

43-A/5 

Rodenhuis P. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof 

W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga 
Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden 

begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met voorspraak of 
getuigschrift van de heeren Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., Miedema J., Popta J. en Blok 

K.  enz. enz  jaar 1825 (5) 

6065 

 

883 

13-12-1820 

Rodenhuis P.  betreft de verkoping van de uit de zee geviste en verkochte Tabak aangebracht door voornoemde en negoteerende 

aan de firma Visser Barend en zoon te Harlingen enz. jaar 1820 (1) 

6401 

 

852D 

01-11-1815 

Rodenhuis P.  Commandant der Schutterij te Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815  (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Rodenhuis P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 



6406 179 

18-04-1816 

Rodenhuis P.  Kapitein te Harlingen aan hem wordt eervol ontslag verleend 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) 

6403 16 

09-01-1816 

Rodenhuis P. ---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de dienstdoende Schutterij op grond van het enz. op 
heden is beeedigd dog egter de Capt. Commandant Rodenhuis P. heeft hierin gedifficulteerd en tot bekomeing van zijn ontslag 

enz. jaar 1816 (1) 

8379 810-17 

18-08-1841 

Rodenhuis P. (de erven) ----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de 

onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, 
Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag 

van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, 

Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Rodenhuis 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) 

6397 671-D 
15-07-1815 

Rodenhuis P. ? Kapitein Commandant der Schutterij te Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Sterkte Staat der Schutterij enz. jaar 1815 (5) 

6401 

 

871-D-E-F 

25-09-1815 

Rodenhuis P.----- Blok H. hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend 

door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks 

Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6) 

6389 728C 

16-08-1815 

Rodenhuis P. Capitein der Schutterij te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

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

6399 752A 

28-08-1815 

Rodenhuis P. Commandant der  Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld de sterkte der dienstdoende Schutterij te Harlingen jaar 1815 (5) 

6402 

 

916-6 

08-12-1815 

Rodenhuis P. Commandant der Schutterij van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de trom uit de Stads kas is aangekocht, waarbij de rekening van 1785 van de 

geleverde goederen door Omei…? Jan Makelaar te Amsterdam enz. jaar 1815 (2) 

6398 701C 
02-08-1815 

Rodenhuis P. Commandant der Schutterij van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij 

door hem ondertekend enz. jaar 1815 (5) 

6403 1-3 
02-01-1816 

Rodenhuis P. Commandant van de Schutterij te Harlingen ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende Schutterij  
aldaar zoo als denzelve op den enz. Jaar 1816 (5) 

6396 598-F 

19-06-1815 

Rodenhuis P. Commmanderende Officier van de Schutterij te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3) 

6404  58-3 
01-02-1816 

Rodenhuis P. de Commamderende Officier te Harlingen ondertekend >>Posthuma Sicco staat vermeld met zijn rang als officier 
op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 

6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3) 

8285 615-2,  

12,1-2 
19-06-1840 

Rodenhuis P. de weduwe te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd 

is enz. jaar 1840 (7 

8308 1087-6 
03-11-1840 

Rodenhuis P.---- Harmens W. is erkend als Consulair Agent van Rusland voor Harlingen  en de Heer Rodenhuis P. is erkend als 
Consulair Agent der Vereenigde Staten van Amerika  voor Harlingen  en de overige havens van Friesland enz. jaar 1840 (4) 

6244 320 

24-03-1814 

Rodenhuis P. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en  

een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad 
Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren 

gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31) 

6243 191-1 

06-03-1814 

Rodenhuis P. 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) 

6070 424-24        
25-05-1821 

Rodenhuis 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) 

6679 368 

00-00-1818 

Rodenhuis P. Koopman, betreft; registratie aanstelling Vice Consul van Zweden en Noorwegen (1) jaar 1818 

6396 567 

01-06-1815 

Rodenhuis P. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als president bij de Krijgsraad te Harlingen dat hier per 

beurtman op Amsterdam enz. een Detachement Deserteurs een schadevergoeding moeten worden gegeven voor het transport 

enz. jaar 1815 (1) 

6396 576 + 577 
03-06-1815 

Rodenhuis P. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als President van de Commissie tot regeling der 
Contributie op de kosten der Schutterij te Harlingen en met terugzending van het Requeste van Esta v. Frans F.  die zijn neef die 

bij hem in huis is enz.  en de Requestrant wil den dienst als musikant hier doen voorkomen als de Schutterlijken en zig gelijk 

stellen aan een schutter, ook wordt hij ergens een Lastpost genoemd enz. jaar 1815 (13) 

6633  1408 

17-11-1814 

Rodenhuis P.---- Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij 

met verschuldigde eerbied te kennen als  burger der stad Harlingen en in 1794  jong gehuwd toen Molenaarsknecht, betreft 

bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke Jurriaans van der Stok komt 
ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit hierbij  een aantal verklaringen dat 

Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y 

Rodenhuis, A. Binksma, Olinjus J. H. (Jouke Hendriks), D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?,  Hooft van  J. ?. R., 
Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9) 

6281 491-13 

11-04-1817    

Rodenhuis P. te Harlingen  ontvangt betaling voor huur van vlaggen staat vermeld op de Rekening van het geen door en 

Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en 
met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17) 

6034 398 

30-05-1818 

Rodenhuis P. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 



6301 414 

05-08-1822   

Rodenhuis P., ---- 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) 

6678 355 
00-00-1818 

Rodenhuis P., Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, 
enz,, (3) jaar 1818 

6395 409 

29-04-1815 

Rodenhuis P?. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als Commissielid tot regeling van de Schutterij te 

Harlingen betreffende Hoekstra Freerk zijn toegezonden en ingediend Request inhoudende beklag over zijner aanslag in de 

kosten voor de Schutterij het is nimmer in de gedachte opgekomen dat een Leeraar van den Doopsgezinde gemeente enz. jaar 
1815 (7) 

6386 91 

13-08-1814 

Rodenhuis Pieter 1e Luitenant, hij is benoemd als officier van van de 1e Comp. schutterij Harlingen enz.  jaar 1814 (2) 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Rodenhuis Pieter de erven staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren 

en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6085 789 
24-08-1822 

Rodenhuis Pieter---- Desjobert Charles, Chevalier de l’ordre Royal de la Legion d’Honneur Consul General de la Majeste Le 
Roi enz.  De benoeming van Rodenhuis Pieter als Consulair Agent van Frankrijk te  Harlingen enz. jaar 1822 (6) 

6386 80 

20-08-1814 

Rodenhuis Pieter hij is aangesteld tot Capitein der 2e Comp. van de Schutterij te Harlingen en tot 1e Luitenant  vn de 2e Comp. 

Spree Sjoerd en tot secretaris van de krijgsraad Wijma Sjoerd Simons enz. jaar 1814 (1) 

6401 
 

871-D-E-F 
25-09-1815 

Rodenhuis Pieter hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door 
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks 

Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6) 

6401 
 

871-C 
21-09-1815 

Rodenhuis Pieter hij wordt vermeld in het document>> Blok K.  President Burgemeester van  Harlingen ondertekent een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de 

Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1) 

6404  52 

31-01-1816 

Rodenhuis Pieter Lid van de Staten van Vriesland en sedert 1814 Kapitein van de tweede Compagnie Schutters te Harlingen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld en hij opnieuw is benoemd 
in deze functie maar dat hij dit moet afwijzen gezien zijn vele bezigheden daar hij alleen zijnde Compagnons bestuurd en drijft 

zijn overal bekend onder de naam van Barend Visser & Zoon en verzoekt dan ook zijn ontslag deze brief is mede ondertekend 

door Jagt v.d. J.  enz. jaar 1816 (3) 

6410 346 

30-09-1816 

Rodenhuis Pieter---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van  de Stad Harlingen en Blok K ter Ordonnantie  

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van 

Rodenhuis Pieter  thans geplaatst de Heeren Posthuma en Pettinga  verder genoemd Ruitinga Johannes die enz. jaar 1816 (1) 

6411 368 
05-11-1861 

Rodenhuis Pieter---- 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) 

6009 192 

22-03-1816 

Rodenhuis Pieter plaatsvervanger in het vredegerecht te Harlingen i.p.v. Keth de P. die bedankt heeft jaar 1816  (4) 

6395 505 
22-05-1815 

Rodenhuis Pieter staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Harlingen met 
vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Rodenhuis Pieter staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS 

van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

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

6404  58-3 

01-02-1816 

Rodenhuis Pieter staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij 

in de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3) 

6396 619D 
23-06-1815 

Rodenhuis Pieter staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met 

Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6656 490 blz. 7 
15-10-1816 

Rodenhuis Pieter 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) 

6383 94     

23-04-1814 

Rodenhuis Pieter 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) 

6383 96     

23-04-1814 

Rodenhuis Pieter 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) 

5667 9 

00-00-1879 

Rodenhuis Pieter Ypeuszoon  President van de Harlingen Stoomboot Maatschappij een aanvraag voor de dienst Amsterdam 

Lemmer met het Stoomschip de  Minister Fock voor 300 personen  , lang 30.73 meter, wijde 3.76 meter enz. en Amsterdam-

Enkhuizen-Harlingen  (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 
1879-1881)  en de tegen de aanvraag is geen bezwaar enz. jaar 1879 (14) 

5666 1 

00-00-1886 

Rodenhuis Pieter Ypeuszoon---- Suyver H. & J. fabrikanten van Stoomketels en Andere Werktuigen te Amsterdam  brengen ter 

algemene kennis dat zij de Stoombootdienst Harlingen, Enkhuizen en Amsterdam vroeger uitgeoefend  door den 1e januari 1886 
ontbonden Harlinger Stoomboot Maatschappij enz. zal voortzetten onder den naam van Stoomvaart Harlingen Amsterdam en 

dat Rodenhuis Pieter Ypeuszoon zal te Harlingen het Boekhouderschap waarnemen en de dienst zal uitgevoerd worden met de 

ijzeren Raderstoomschepen Willem III  (voor 500 personen) en Minister Fock voor 300 personen met een folder waarop de 
vertrektijden de tarieven en deze aankondiging enz. jaar 1886 enz. enz. (3) 

5665 25-03-1881  

akte  
183 t/m 189 

Rodenhuis Pieter Ypeuszoon---- Tuinhout Jan Fontein, Hulst van Jan Jr., en Esta  Tjallingii van J. D. bestuur van  de Harlinger 

Stoomboot Maatschappij N. V. de functie van Boekhouder is Rodenhuis Pieter Ypeuszoon wonende Noorderhaven  A-28 maakt 
bekend dat haar jaren bestaande Stoombootdienst tusschen Harlingen- Enkhuizen en Amsterdam zal worden voortgezet met de 



IJzeren Radarboten “Willem III” voor 700 personen en “Minister Fock” voor 500 personen o.a. een aankondiging  van 

voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie (3 stuks aanwezig in het dossier) 2 aanplakbiljetten  is aangekondigd,  

tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook 

vermeld jaar 1881 (10) 

6084 660 

12-07-1822 

Rodenhuis Pieter, de akte van benoeming van hem als Consulair Agent van Frankrijk te Harlingen  enz. jaar 1822 (1) 

6255 254 

10-03-1815 

Rodenhuis Pieter, Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap 

der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op 
voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na examinatie bevonden dat 

dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6242 117 

17-02-1814 

Rodenhuis Popta Y. Slager.   Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het 

stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3) 

3600 10 
16-04-1875 

Rodenhuis Pz. Y.hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen 
vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de 

maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16 

6424 609 
10-12-1817 

Rodenhuis S. 5 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) 

8375 708-5_6a 
20-07-1841 

Rodenhuis S. S. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer 
T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8375 708-5_6b 

20-07-1841 

Rodenhuis S. S. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer 

T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 
1841 (6) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Rodenhuis S. S. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Het Bildt 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 (7) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Rodenhuis S. S. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 
(132) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 
 

Rodenhuis S. S. te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de 

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

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

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Rodenhuis S. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 517-11, 21 
lijst 1 

19-05-1840 

Rodenhuis S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Rodenhuis Sijbe, 468 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) 

3701 1-C 

blz. 2 

01-03-1839 

Rodenhuis Sjouke Dirks te Het Bildt, 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) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Rodenhuis Sjouke Dirks, 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) 

6017 781 

28-12-1816 

Rodenhuis T. R. voor reiskosten hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie 

te zijne gunste enz. jaar 1816 (1) 

6683 2 deel 2 
Blz. 15 

04-01-1819 

Rodenhuis T. te Harlingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

8383 874/9 no. 26 
04-09-1841 

Rodenhuis Taede Jacobs--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 
van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 

6870 15-03-1825 

22-1-C 

Rodenhuis Tiete, Onderwerp: een gvraagd certificaat van dienst van hem dat hij anno 1822 als fuselier naar de Oost Indie is 

uitgezonden doch de persoon Burry Nicolaas  die in anno 1817 als Sergeant met het schip Hoop en Vrede naar Oost Indie zou 
vertrokken zijn  wordt in de registers bij het departeent net enz. jaar 1825 (3) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Rodenhuis U. M. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van 

In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 

teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 



8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Rodenhuis W. B. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus 

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

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 

(132) 

6089 1199 blz. 37 

26-12-1822 

Rodenhuis Y te Harlingen,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters 

der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6295 699-4, 8 

17-11-1819 

Rodenhuis Y---- Tjallinga P. Z.  President en Boer de Jacob M?. Secretaris bij de Krijgsraad dienst doende Schutterij te 

Harlingen beide ondertekenen een rekening van Ontvang en Uitgaaf tevens het verzoek tot een Personele Omslag over de In en 
opgezetenen van het dorp Raard  Ondertekend door Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel  en  Rodenhuis 

Y Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1819 (7) 

6872 01-04-1825 
43-A/5 

Rodenhuis Y. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en 
Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  

en Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen 

mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met 
voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., Miedema J., 

Popta J. en Blok K.  enz. enz  jaar 1825 (5) 

3600 3 
13-03-1874 

Rodenhuis Y.  Pz. , 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) 

6648 50-A 

11-01-1816 

Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

het gevraagde ontslag van de raden Hanekuik Blok en Hingst ….? Worden de volgende personen onder uw aandacht te brengen 

en wel Hoornstra Y. en Fontein Bouwe tot Burgemeesteren en tot de raden Houtsma Jan W. Oud Vroedschap, Wijma S. S. 
Notaris, Popta Sicco Oud Vroedschap, Vink Menno Oud Burgemeester, Veen van der Jan L. Oud Vroedschap enz. jaar 1816 (1) 

6082 453 

03-05-1822 

Rodenhuis Y. , 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) 

6867 08-02-1825 
18-A 

Rodenhuis Y. als Officier van den Burgelijke Stand te Harlingen en Notaris Wijma ….? aldaar onderwerp: memoriaal jaar 1825 
(1) 

3584 97 t/m 101 

25-06-1835 

Rodenhuis Y. Bouwesz.---- Vegelin van Claerbergen Jhr. P. B. J?? te Joure en Rodenhuis Bouwe & Zn. te Harlingen  enz. door 

het opgegeven Faillissement van Wijnen James te Londen gemachthebbende van de belanghebbende de heer Rodenhuis Y. 
Bouwesz. te Harlingen enz. jaar 1835 (13) 

6423 548 

30-07-1817 

Rodenhuis Y. Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat 

hij terugstuurd het request van Steenderen van A. Schutter te Harlingen door de krijgsraad der Schutterij alhier is gecondenmeerd 

in de dubbele boete  enz. jaar 1817 (2) 

6421 393 

03-09-1817 

Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat Agema Johannes tot Officier bij de Schutterij alhier een nieuwe staat van voordracht enz. jaar 1817 (1) 

6421 394D 

28-07-1817 

Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Schutters enz. jaar 1817 (1) 

6422 450 

29-09-1817 

Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6425 43C 
26-01-1818 

Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat de trommen herkomstig van deze stad  door de experts afgekeurd zijn enz. jaar 1818 (1) 

6425 47 

26-01-1818 

Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat het Corps Muzikanten bioj plechtige gelegenheden enz. jaar 1818 (1) 

6426 63 
09-02-1818 

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) 

6425 31 
0121-1818 

Rodenhuis Y. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie betreffende het Corps Muzikanten enz. jaar 1818 (5) 

6425 35 

15-01-1818 

Rodenhuis Y. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie enz. jaar 1818 (5) 

6426 67 + 76 
06-02-1818 

Rodenhuis Y. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie dat Boomgart Johannes is gearresteerd enz. jaar 1818 (1) 

6100 1192-38 

26-11-1823 

Rodenhuis Y. en Zijlstra D. C. , zij zijn als Schatters  over 1824 te Harlingen  gedesigneerd enz. de akte is achter 39 jaar 1823 (1) 

3600 2 
03-02-1873 

Rodenhuis Y. Harlingen Beurtschipper, 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 

Rodenhuis Y. Harlingen Beurtschipper, 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) 

3600 2 
03-02-1873 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde 
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14) 

3600 3 

13-03-1874 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde 

opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13) 

3600 13 
20-06-1878 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Minister Fock,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten 
voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals 

de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22) 

3600 13 
20-06-1878 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Willem III,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten 
voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals 

de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22) 

5662 26 
03-06-1880 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

3600 2 

03-02-1873 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde 

opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14) 

3600 3 
13-03-1874 

Rodenhuis Y. Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde 
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13) 



9465 Deel 1,  1 

16-07-1851 

Rodenhuis Y. Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1851 (6) 

6244 320 
24-03-1814 

Rodenhuis Y. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en  
een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad 

Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren 

gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31) 

6070 424-24        
25-05-1821 

Rodenhuis Y. 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) 

6400 
 

815 
28-09-1815 

Rodenhuis Y. ondertekend namens de Burgemeester der Satd Harlingeneen brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld dat de controle van de controleur de Gier enz. jaar 1815 (3) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 
04-01-1819 

Rodenhuis Y. Ouderling te Harlingen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt 

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

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

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

6419 279 
27-06-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie dat opo den 21e dezer alhier is overleden Feyt Francois Joseph enz. jaar 1817 (1) 

6425 2 

30-12-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat hij opstuurt een certificaat voor Veenstra Bauke Pieters waaruit blijkt dat hij enz. jaar 1818 
(1) 

6424 623 

22-12-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat Tieuwes Jan welke was opgeroepen bij de missive van 17e j.l. was om 11.00 uur niet aanwezig op het Collegie enz. 

enz. jaar 1817 (1) 

6423 541B 

16-10-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan 

welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6420 371 
22-08-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat. Mil. van den dienst is vrijgesteld uit hoofde van 

de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor zijn moeder als onmisbaar is.volgens de verklaring van 

Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend (=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus J. H. President 
Burgemeester van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7) 

6420 375 

23-08-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Houtsma Willem door zijn ontslag van hem bij de dienstdoende schutterij wordt er 
voorgedragen Agerica? Johannes enz.  jaar 1817 (1) 

6421 436A 

22-09-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Schoenmaker Johannes die als plaatsvervanger zal optreden voor Fellers Sijken  thans is 

gedetineerd in het huis van correctie enz. jaar 1817 (1) 

6421 437 

08-09-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Thomas Karst om te mogen trouwen de verzogte certificaten van voldoening der Militie nog 

niet zijn ontvangen benevens die van Zee v.d. Oege Saskers en Zeba Jan welke moeten dienen voor de Buitenlandsche Zeevaart 
enz. jaar 1817 (2) 

6421 438 

03-09-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat de verklaringen zijn afgegeven door Feersma J. voor Dubblinga Daniel en dat deze als 
onmisbaar voor zijn moeder enz. jaar 1817 (2) 

6424 595 + 610  

04-12-1817 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Veenstra Bauke Pieters, Tieuwes Jan Cornelis, Metzelaar Simon Jacobs en Thomas Karst 

welke niet aan de loting hebben voldaan van enz.  jaar 1817 (2) 

6425 40 

24-01-1818 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. is het betreft ook een verlofpas luidende op 

Harlingen en niet op de Stad Brielle enz. jaar 1818 (1) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Rodenhuis Y. Pz. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6633  1408 

17-11-1814 

Rodenhuis Y.---- Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij 

met verschuldigde eerbied te kennen als  burger der stad Harlingen en in 1794  jong gehuwd toen Molenaarsknecht, betreft 

bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke Jurriaans van der Stok komt 
ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit hierbij  een aantal verklaringen dat 

Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y 

Rodenhuis, A. Binksma, Olinjus J. H. (Jouke Hendriks), D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?,  Hooft van  J. ?. R., 
Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9) 

8125 232 Bijl. 

1154/13 
00-11-1838 

Rodenhuis Ype Bouwes Cargadoor, jaar 1838 

6669 415-f 

23-10-1817 

Rodenhuis Ype Burgemeester van Harlingen (treed af in het jaar 1818) staat op een document (met zijn handtekening) aan den 

Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van 

Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. 
jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6852 30-A 

25-08-1824 

Rodenhuis Ype Pelmolenaar te Harlingen Onderwerp; aangifte en gebruik van een paard voor zijn werk enz. jaar 1824 (4) 



6029 866 

06-12-1817 

Rodenhuis Ype---- Visser Barend & zoon, wij ondergetekende Rodenhuis Ype, Rodenhuis Jetze Kooplieden te Harlingen en 

eerstgenoemde verklaren dat enz. enz. betreft het gestrande schip Basen, gestrand bij Zurich gevoerd door Kapitein Nielssen Jens 

jaar 1817 enz. jaar 1817 (5) 

6646  957 lijst 5 
20-12-1815 

Rodenhuis Ype wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Rodenhuis Ype wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 
Harlingen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-A               

05-01-1816 

Rodenhuis Ype wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 
Harlingen enz. jaar 1816 (8)   

6647 6-A               

05-01-1816 

Rodenhuis Ype wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 
Harlingen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (8)   

6243 191-2-v 

06-03-1814 

Rodenhuis Ype, 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) 

3585 42 t/m 45, 48 

t/m51 
22-01-1855 

Rodenhuis Ypeus Pz van beroep Zeehandelaar.---- Hannema J. S. en Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G., 

Onderwerp: hunne Stoombootdienst van Harlingen op Amsterdam welk verzoekschrift bij apostille van het departement enz. 
betreffende vergunning van eenige uitbreiding te moge geve tusschen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen ook het verleende 

reglement en tarieflijst, jaar 1855 (32) 

3585 17 t/m 20 38 

t/m 41, 48 
12-03-1855 

Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G. en Fontein Tuinhout  J  op hun verzoek dat de concessie hun verleend voor 

een Stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tusschen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen mogen worden 
overgeschreven ten name van de Harlinger Stoomboot Mij.  te Harlingen waarvan het bestuur aan hen is opgedragen enz, ook de 

reglementen en de tarieven, jaar 1865 (36) 

3585 21, 22, 23 
04-11-1864 

Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G. en Fontein Tuinhout  J  , directeuren van de reederij der Stoomboot 
Harlingen waarbij verzoekende een vergunning voor hunne in aanbouw zijnde stoomboot de Willem III voor de dienst 

Amsterdam Harlingen des Dinsdags, Donderdags en zaterdags enz. jaar 1864 (4) 

6397 646 

04-07-1815 

Rodenhuis….?---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President 

Burgemeester van Harlingen dat Hannema Jacobus deze uit beschuldiging  verder genoemd de heer Esta ook staat de naam 
Rodenhuis namens de Comm. enz. er onder, enz. jaar 1815 (2) 

6413 7 

31-12-1816 

Rodenhuis….?---- Siersma Doeke  J.  Houtbrander te Harlingen oud bijna 47 jaren ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken en geeft met eerbied te kennen dat hij in 1814 is benoemd als  1e Luitenant  bij de 
Schutterij  en door het ontslag van de Heer Zijlstra D.  en de Heer Rodenhuis en hij in de jaren1796 tot en met 1799 in de 

schutterlijke dienst is geweest enz verzoekt hij tot Kapitein bevorderd te mogen worden enz. mede ondertekend door Jagt v.d. W. 

enz. jaar 1816 (4) 

3584 63, 65 
08-12-1846 

Rodenhuizen B. & zoon. Onderwerp: het Stoomschip de Magnet tusschen Londen en Harlingen jaar 1846 (5) 

6630  1017B, 8 

22-08-1814 

Roders Franke Willems staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Roders W. F. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6630  1017B, 8 

22-08-1814 

Roders Willem Franken staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6864 26/1-C  
no.  105 

07-01-1825 

Roders Willem Franken te Weststellingwerf 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) 

6262 974 

10-10-1815 

Rodewijk ….? De weduwe van beroep Koperslacherse te Dokkum wegens het maken van Trommels, Koperen busschen enz.  

voor de pijppers dezer stad Dockum en nog moet worden betaald door het gemeentebstuur enz. enz. jaar 1815 (1) 

6252 1179-48 

08-11-1813 

Rodewijk ….? te Dokkum wegens leverantie van Vleesch aan de barakken te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van 

Uitgaven voor Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6252 1180-5 
29-07-1814 

Rodewijk ….? te Dokkum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van 
de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane 

leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6256 334 
10-04-1815 

Rodewijk J. , Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in 
de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente 

opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5) 

6252 1179-65 
08-11-1813 

Rodewijk J. B. wegens leverantie van Kachels en Pijpen voor de Casernen, 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) 

6865 7-A 

14-01-1825 

Rodhof Itse H. Armvoogd van de R.C. Gemeente te Bakhuizen  verzoekt kwijtschelding ten bedrage van fl. 3100.= wegens het 

niet afleggen van de eed enz. enz. enz. jaar 1825 (4) 

6046 357 

24-05-1819 

Roding H. L. ---- 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) 

6845 22-A 

14-06-1824 

Rodinghuis Koperslager te Sneek, een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens het niet 

aangeven van een vrouwelijke dienstbode, jaar 1824 (2) 

5989 563 

22-07-1814 

Roduite van de Sipke---- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende te Oldeberkoop 

en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te 

Oldeberkoop wonende,  begeven zig naar het huis no. 187 hebbende de vaart ten westen, Perfect Jan ten Oosten, Jager D. H. ten 
Zuiden en Martens Jan ten Noorden  te Noordwolde in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, 

een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts omdat eerstgenoemde niet voldaan heeft aan verschillende 

waarschuwingen enz. bij het huis aangekomen  is het bevel aan de bewoners Roduite van de Sipke afgegeven enz. jaar1814 (3) 

6276 1102-19 
18-12-1816 

Roeda Dirk F., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

9465 Deel 2, 26 

22-12-1818 

Roeda Frans J. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija naar Dokkum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1818 (8). 

9725 Deel 2  
Blz. 179   

00-00-1897 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 207 

00-00-1899 

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

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9186 374 
04-04-1918 

Roedema Lijkele, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 177 

00-00-1897 

Roedema Lijkele, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 209 

00-00-1900 

Roedema Lijkele, 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 1900 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 179   

00-00-1898 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

 

9725 Deel 2  

Blz. 174 

00-00-1897 

Roedema Lykele naar de Middelandsche Zee Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9184 155 
03-02-1917 

Roedema Lykele, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz.,  jaar 1917 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 169 

00-00-1896 

Roedema Lykele, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 188 

00-00-1898 

Roedema Lykele, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 206 

00-00-1899 

Roedema Lykle , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 202 

00-00-1899 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 190 

00-00-1899 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2 

8356 328/27- 7            
03-04-1841 

Roedema P. D. nr. 90 in wijk D. 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) 



9187 1644 

06-11-1918 

Roeden van Roel, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6047 417 

21-06-1819 

Roeden van Tjeerd Geerts  ---- Greidanus J. J. en  Terwisga L. H. B.  en Roeden van Tjeerd Geerts  en Vries de J. G. en Jong de 

P. W. zij ondertekenen een brief betreffende beloning van hun werk als zetter enz. enz. jaar 1819 (2) 

6089 1194 blz. 23    
23-12-1822 

Roeden van Tjeerd Geerts te Tjalleberd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 
met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-25 

25-01-1822 

Roeden van Tjeerd Geerts te Tjalleberd,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Tjalleberd enz. enz. jaar 1822 (2) 

6041 868 
01-12-1818 

Roeden van Tjeerd Geerts,  ---- Jong  de C. C. (Claas Clazes) gewezen Schout en Vries de J. G. (Jouke Gales) Adjunkt  Schout 
en Poutsma J., Secretaris der Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er 

worden genoemd Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. 

jaar 1818 (4) 

6100  1215-23  

29-11-1823 

Roeden van Tjeerd Geerts, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Tjallebert in 1823 die dat ook 

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

9187 1114 
07-08-1918 

Roeden van Wiebe, 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 11 

06-02-1824 

Roediger F. te Verviers, 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. 23 
06-02-1824 

Roediger F. te Verviers, 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 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Roeffen Johannes, Schutter Mobiele Noord Brabandsche schutterij * 1803 St. Antonie (37 jaar in 1840) ,  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) 

8305  1010/17 

12-10-1840 

Roeffen,  soldaat, Doodvonnis door den strop vonnis maar in hoger beroep enz. enzJohannes Roeffen geb. St. Antonie oud 37 

jaar, jaar 1840 

8214  1026/1-11 
07-10-1839 

Roefstra Kornelis Frankes te Heerenveen, 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) 

6833 27-A, 2 
06-02-1824 

Roefstra P. R. 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 

6393 134 
28-02-1815 

Roefstra Pieter Reitzes te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de 
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

6255 250-3 

10-03-1815 

Roefstra Reitze F. Voor een Nieuwe Trommel Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit de 

onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7) 

6255 250-7 

10-03-1815 

Roefstra Reitze Frankes heeft tegoed voor een  Trommelvel, Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven 

gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen ambtenaar 

enz. jaar 1815 (7) 

8214  1026/1-11 
07-10-1839 

Roefstra Ruurd Frankes en Jong de Rigtje Cornelis zijn huisvrouw te Heerenveen, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Roekele Roeke, 683 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van 

den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6838 7-A bijl. 1 

Vrouwen 

Correctie 

26-03-1824 

Roekoe Hendrina, 327 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 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Roekoe Johannes, 139 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen 

van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Roel Pieter, 488 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 

Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo 
ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6418 248-DD  

6e Compag. 

4e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Roel..? Roelof 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) 



5672 88 

25-07-1895 

Roeland & Rozendal, Ondernemers der stoombootdienst “Zwartewater “ dat zij al een vergunning hebben per 17 juli jl. voor 

hunner Stoomboot “Zwartewater II” maar dat dit schip niet  zeewaardig genoeg is bij een sterke wind en zij dus verzoeken om 

binnendoor te mogen varen via enz. enz. jaar 1895 (10) 

6709 36 deel 2  blz. 
15 

16-01-1822 

Roelands F. J. C. te Wijk, 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 

Blz. 9 

04-01-1819 

Roelans F. J. C. Ouderling te Wijk tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van 

Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

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

6683 2 deel 2 
Blz. 14 

04-01-1819 

Roelans F. J. C. te Wijk 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. 11 

16-01-1822 

Roelans F. J. C. te Wijk, 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) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Roelants Pieter * 01-12-1803 Herck, , Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Phenome in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en 
eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier 

(20) 

9921 5 
20-10-1882 

Roele Johannes  Politiebeambte te Minnertsga 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Roele Roelof, 301 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van 

den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

9180 264 

06-02-1915 

Roelenga Uilke,  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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Roeles B. S. te Steenwijkerwoud 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) 

5674 69 

21-09-1911 

Roeles Berend Motorbootondernemer van de boten “Stad Steenwijk I en II” te Steenwijk verzoekt in een handgeschreven en 

door hem ondertekende brief om met de Stoomboot   “Stad Steenwijk II” met de maten enz. enz. hij indien de Drentsche 

Hoofdvaart gestremd mocht zijn hij mag varen via de Pier Christiaansloot vanaf het Tjeukermeer tot de Heloma’s vaart enz. 

tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag , ook aanwezig een Telegram ,  jaar 1911  (20) 

5672 148 

24-03-1898 

Roeles J & B. (waarschijnlijk fout geschreven door de klerk) en moet het zijn>>>Boeles B.  en Boeles J. Beurtschippers te 

Steenwijk wier verzoek  in een handgeschreven door hen ondertekende brief (2 stuks) om een Petroleummotervaatuig de rivier 

de Linde te mogen bevaren is afgewezen door enz. enz.  maar zij verzoeken nu om het schip met paarden en menschenkracht te 
mogen enz. ook een handgeschreven brief en ondertekend door Meesters J.  met hetzelfde verzoek, ook genoemd Tromp 

Meesters H & S Fa.  jaar 1898 dossier (11)             

5667 11 

00-00-1879 

Roeles J.  Beurtschipper van Steenwijk op Sneek---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een 

document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-
Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal 

werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3) 

5667 15 
24-06-1879 

Roeles J. Steenwijk Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek  jaar 1879 

6394 257 

31-03-1815 

Roelevenk Wieger Herres hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> 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) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Roelevink Hendrik Herres 8 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) 

6417 176  

3e Bataillon 
22-04-1817 

Roelevink Jan Herres 8 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) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Roelfima W. J. te Groningen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6018 36  

14-01-1817 

Roelfs Geerd†  x Freze Geeze Dirks wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten 

van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen 
te Groningen de heer Boelens van F. A..  enz. jaar 1817 (3) 



8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Roelfsema ….? te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Roelfsema ….? te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Roelfsema H. J. te  Groningen als uitvoerder 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Sneek 

Roelfsema J. W. te Groningen staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 12,1 
19-06-1840 

Roelfsema J. W. te Groningen 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) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Roelfsema te  Groningen 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Roelfsema te  Groningen staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden 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) 

8375 708-5_7b 

20-07-1841 

Roelfsema te Groningen 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) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Roelfsema te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend 

namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni 
enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_7 

20-07-1841 

Roelfsema te Groningen staat als uitvoerder vermeld 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Roelfsema 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) 

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Roelfsema te Grouw staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens 

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

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Roelfsema W. J. te  Groningen 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, 31 

22-05-1840 

Roelfsema W. J. te  Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

8280 526-1, 40 

22-05-1840 

Roelfsema W. J. te  Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 16 
22-05-1840 

Roelfsema W. J. te  Groningen 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 Haskerland 

zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 

1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_26d 
20-07-1841 

Roelfsema W. J. te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 
van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

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

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Roelfsema W. J. te Groningen staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en 

Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze 

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

8375 708-5_9 

20-07-1841 

Roelfsema W. J. te Groningen staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens 

Burgemeester en Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. 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) 

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Roelfsma te Groningen 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 Dockum  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) 



8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Roelfsma W. J. te  Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

Roelftema te Groningen 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) 

6389 98 

19-11-1814 

Roelievink J. H. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 

Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 

om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van 
onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het 

wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en 
tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6004 850 

11-10-1815 

Roeling Geert, het is niet duidelijk gebleken dat voornoemde Conserit uit het pruisische als een Militair of als een Civiel 

gevangene moet worden beschouwd  enz. jaar 1815 (2)  

6418 255-B 
01-06-1817 

Roelinga Beene Roels 293 Kortezwaag is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

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

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

6424 584 
02-12-1817 

Roelinga R. R. 28 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 

06-02-1824 

Roell A. C. te Goederede, 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. 

10 

16-01-1822 

Roëll A. C. te Goederede, 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) 

6671 54 blz. 12 
22-01-1818 

Roell A. C. te Wel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde 
Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de 

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

6671 54 deel 2 

blz. 7 

22-01-1818 

Röell A. C. te Wel Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van 

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

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6083 616 
28-06-1822 

Roelof & Rijnks, telescoopmakers en wel zal aan Rijnks S. J. betaald worden fl. 5000 voor het maken van de 2e telescoop enz. 
enz. jaar 1822 (1) 

6013 448b,54-55 

17-07-1816  

Roelofd R. (de weduwe) zij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 

(4) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 10 

06-02-1824 

Roeloffs J. te Oudewater, 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 

6421 407 

04-09-1817 

Roeloffzen Gerh. Herm. * 12-04-1792 Vorden wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche 

Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van 

hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van 
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun 

functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 

(3) 

6077 980 
10-12-1821 

Roelofs & Rienks van beroep Teleskoopmakerser wordt aan hen betaald f. 5000.= voor het afmaken van hun opdragt om te 
maken de Teleskopen enz. jaar 1821 (2) 

6632 1276  

3e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Roelofs A. R., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 

Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat 
betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6100 1153 

19-11-1823 

Roelofs A.---- Rienks S. J. een ordonnantie  wegens schadeloosstelling  in het Observatorium van Leijden van denzelve en 

Roelofs A. aangekochte grootr telescoop enz. jaar 1823 (1) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 

06-02-1824 

Roelofs A. te Nieuwenhoorn, 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 

6654  372 blz. 10 

09-08-1816 

Roelofs Abel de meid en de knecht van, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der 

somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van Korff J. F. (Jan 
Frederik) Predikant te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige 

leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) 

dossier (11) 

6271 586-6 
01-07-1816 

Roelofs Annechien weduwe van Ekkers Albert A. moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van 
het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 



1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-

6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

3699 A-6 

17-02-1834 
 

Roelofs Antje, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij 
enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen 

verpligt te zijn enz. jaar 1834 (10) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Roelofs Antje, 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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Roelofs Antoine Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 7-12-1836 Overleden te Bonjol Geb. 

Voorst, laatst gewoond hebbende te Voorst. Korporaal,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6089 1194         

23-12-1822 

Roelofs Arjen Huisman te Hyum 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 1215-1 

29-11-1823 

Roelofs Arjen te Hyum 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) 

6078 95 
25-01-1822 

Roelofs Arjen, Huisman te Hijum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Stiens jaar 1822 (2) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Roelofs Arjen, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 

Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat 

betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6043 116 

16-02-1819 

Roelofs Claas en Hendrik en Consorten, 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 Overijssel   
jaar 1819 (4) 

6044 149 

08-03-1819 

Roelofs Claas, 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 Overijssel   jaar 1819 (4) 

6040 837 
17-11-1818 

Roelofs Claas, 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 Vollenhoven de heer Sloet tot 

Westerholt    jaar 1818 (3) 

6622 2126+2139 

31-12-1813 

Roelofs Dirk---- Feenstra Hendrik Dirks van beroep Arbeider wonende te St. Anna Parochie zoon van wijlen Roelofs Dirk en 

Berends Sjoukje beide overleden en sedert 1809 weduwnaar van Ferwerda Grietje en dat hij voornemens heeft zich ten 2e 
huwelijk te begeven zijnde geboren te Nijlemer en niet gedoopt dus hij een akte van Notoriteit (bekendheid) moet hebben enz. en 

hij verzoekt omdat hij reeds in 1768 is geboren hij vrijstelling krijgt enz. jaar 1813 (5) 

6080 302 
26-03-1822 

Roelofs en Rieks Onderwerp: het ontwerp van opschrift op den Telescoop enz. enz. jaar 1822 (1) 

6081 402 

22-04-1822 

Roelofs en Rienks Teleskoopmakers voor het maken van Teleskopen  een misrekening want de kosten blijken veel hoger te zijn  

er zijn reeds fl. 15.000 uitgegeven  enz. enz. jaar 1822 (1) 

6041 869 
01-12-1818 

Roelofs en Rijnks van beroep Teleskoopmakers, zij krijgen een crediet van f. 10.000.= enz. jaar 1818 (2) 

6862 18-A 

14-12-1824 

Roelofs Engelbert---- Pied Du, Commies het betreft zijn gedragingen  van 14 juni j.l. op getuigenis van Roelofs Engelbert en 

desselfs dochter Roelofs Vroukje en in tegenwoordigheid van de Commies Puist, hierbij een handgeschreven brief met de 
verklaringen met de handtekening van  Roelofs Engelbert en een kruisje van zijn dochter, jaar 1824 (7) 

6034 395 

30-05-1818 

Roelofs Engelbert, Klerk, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

5994 1034 
23-12-1814 

Roelofs Esse, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse 
kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2) 

6246 492 

28-05-1814 

Roelofs Evers 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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Roelofs Evert komende van Hanover:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud 

hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6633  1396 

09-11-1814 

Roelofs G. de weduwe ,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. (Willem) 
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6243 191-9 

06-03-1814 

Roelofs Geert, 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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Roelofs Gerrit Heinrich , komende van Hanover :  Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. Armenvoogdij  

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

6041 891 

14-12-1818 

Roelofs H. de weduwe van  Reessen J. F. 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) 

6381 106 en 127 
10-03-1814 

16-03-1814 

Roelofs Harmen----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 
schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het 

Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? 
Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en 

gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig 

allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard 
wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden 

onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans 

Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles 
Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters 

Gerhardus,  jaar 1814 (10) 



6251 1049 

28-10-1814 

Roelofs Harrit, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 

benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6283 1006 

05-06-1817 

Roelofs Hate lid van het Gemeentebestuur----Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega van tijd te doen 

enz. verder een staat met bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5) 

6040 837 
17-11-1818 

Roelofs Hendrik , 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 Vollenhoven de heer Sloet 

tot Westerholt    jaar 1818 (3) 

6043 116 
16-02-1819 

Roelofs Hendrik en Claas en Consorten , 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 Overijssel   

jaar 1819 (4) 

6626 513 

12-04-1814 

Roelofs Hendrik heeft zich met zijn huisgezin op mei 1781 neergezet te Rotstergaast onder Rottum, is mei 1786 te Nieuwe 

Schoot gaan wonen  en gedurende zijn verblijf aldaar Ledemaat geworden van de Gecombineerde Gereformeerde Gemeente van 
Oude Schoot Cum Annex en mei 1796 vertrokken naar Heerenveen  in Schoterland waar hij Executeur is geworden en zijne 

gebrekkige dochter Roelofs Martje H.( ook Martie genaamd) is daar geboren  en is na 5 jaar vertrokken naar de Meer waar hij tot 
mei 1801 heeft gewoond hij heeft eenige tijd daarna met zijn gezin in een praam enz. ook heeft hij onder Katlijk in een Hutte in 

het Bosch enz. jaar 1814 (4) 

6044 149 

08-03-1819 

Roelofs Hendrik, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en 

Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4) 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Roelofs Here te Echten wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen 

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

een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. 
enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6028 810 

13-11-1817 

Roelofs Hiltje 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Roelofs Hiltje, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

10 
16-01-1822 

Roelofs J. te Oudewater, 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) 

6242 124-8 

19-02-1814 

Roelofs Jacob hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 150 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de 

Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6242 90 

04-02-1814 

Roelofs Jan te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

8361 42-18 
01-05-1841 

Roelofs Johanna Hendrika * Den Haag staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals 
geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes  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 enz. afgetrokken en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, 
de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (5) 

6261 887-2 

08-09-1815 

Roelofs Johannes  ---- Faber Pieter Klazes zonder beroep  thans wonende onder Aalzum geeft te kenen dat hij sinds 12 Mei 1814  

woonachtig is geweest te Betterwird Onderwerp: dat hij belasting moet betalen over het hele jaar en dat er anderen zijn die 
minder betalen zoals Gorter Gerben Cornelis en Roelofs Johannes  eigenaars van een Zatheenz. jaar 1815 (1) 

6261 932 

26-09-1815 

Roelofs Johannes---- Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep 

wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben 

Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Roelofs Klaas---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van 

Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 
vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , 

voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen jaar 1817 (33) 

6632  

 
  

1316 lijst 4-L. 

22-10-1814 

Roelofs Klaas 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) 

6276 1102-9 

18-12-1816 

Roelofs Klaas,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 
(21) 

6257 

 

412 

05-05-1815 

Roelofs Klaaske laatst weduwe van Volkman Johan Carel Logementhoudersche te Heerenveen in een door haar geschreven en 

getekende brief het volgende, dat zij ten laste van de Gemeente heeft 2 rekeningen  wegens 3 jaar zaal huur door de heer 
Vrederechter geoccupeerd geweest enz. enz.  ook aanwezig de terugzending van haar request waarin vermeld dat er geen 

inhuuring is gedaan enz. jaar 1815 (6) 

6258 

 
 

 

534+576 

30-05-1815 
 

Roelofs Klaaske laatst weduwe van Volkman Johan Carel Logementhoudersche te Heerenveen in een door haar geschreven en 

getekende brief het volgende, dat zij ten laste van de Gemeente heeft 2 rekeningen  wegens 3 jaar zaal huur door de heer 
Vrederechter geoccupeerd geweest enz. enz.  ook aanwezig de terugzending van haar request waarin vermeld dat er geen 

inhuuring is gedaan enz. jaar 1815 (6) 

6245 399-6 
10-05-1814 

Roelofs Kornelis, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 



6258 627-4 

21-06-1815 

Roelofs Lieuwe 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) 

6867 07-02-1825 

3-A 

Roelofs Lijsbert---- Wiersma Rein Jelkes Koopman  te Suamier op zijn requeste (aanwezig en door hem ondertekend) , mij ten 

fine van berigt enz. enz. dat Roelofs Lijsbert (oud 78 jaar)  zedert jaren met hare zoon deze requestrant en dochter Jelkes Maaijke 

heeft gewoont te Suameer  en deze lieden niet anders bekend staan als voor de zulken die een goed bestaan hebben  bewonende 
de moeder een eigen huis enz. en dat zij geen schulden heeft maar wel 1000 guldens op intrest heeft uitstaan enz. maar dat de 

dochter door krankzinnigheid enz. jaar 1825 (3) 

6632 1276  

1e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Roelofs Lijsbert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 

Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat 
betaald moet worden, Jaar 1814 (5)) 

6623 205 
31-10-1813 

Roelofs Lijsbeth 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) 

6623 60 
31-12-1813 

Roelofs Lijsbeth, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen 
de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de 

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

6250 968 

14-10-1814 

Roelofs Lijsbeth, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 

vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) 
(gehele dossier 8 ) 

9134 970 

13-07-1883 

Roelofs Maria Reinoudina, ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de 

Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in 
beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen met 

hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen 

Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt 
verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram 

Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  

Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, 
Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van 

Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12) 

6626 513 

12-04-1814 

Roelofs Martje H.---- Roelofs Hendrik heeft zich met zijn huisgezin op mei 1781 neergezet te Rotstergaast onder Rottum, is mei 

1786 te Nieuwe Schoot gaan wonen  en gedurende zijn verblijf aldaar Ledemaat geworden van de Gecombineerde 
Gereformeerde Gemeente van Oude Schoot Cum Annex en mei 1796 vertrokken naar Heerenveen  in Schoterland waar hij 

Executeur is geworden en zijne gebrekkige dochter Roelofs Martje H.( ook Martie genaamd) is daar geboren  en is na 5 jaar 

vertrokken naar de Meer waar hij tot mei 1801 heeft gewoond hij heeft eenige tijd daarna met zijn gezin in een praam enz. ook 
heeft hij onder Katlijk in een Hutte in het Bosch enz. jaar 1814 (4) 

6256 375-8 

10-03-1815 

Roelofs Melle---- Meinsma W.  wegens verschillende verschotten  bij onderscheiden diefstallen enz., Tevens voor het 

informeren bij Roelofs Melle en Tjerks Jan,   hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en 
Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en 

Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6258 627-3 
21-06-1815 

Roelofs Otte Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van 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) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Roelofs Otte 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) 

6395 506 

21-05-1815 

Roelofs Pope Alles staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van 

Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

6415 81 

15-03-1817 

Roelofs Remmert----- 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) 

6626 541 

18-11-1813 

15-04-1814 

Roelofs Ritskje---- Asperen van G.  van Grouw ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van het Legioen van Eer 

enz.  dat de requeste van de Armvoogden van Kollum betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie van Roelofs Ritskje weduwe 

van Sijnes Jetze gelijk mede de Contra reseripsie van Diaken voornoemd enz. het request is aanwezig ondertekend door de 

Diaconen van de Gereformeerde Gemeete van Grouw als President Vries de F. K. en Sjollema Claas P. enz. jaar 1814 (3) 

8280 517-11, 25 
19-05-1840 

Roelofs Sijbrigje wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

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

met ca. 1000 namen (69) 

6245 399-47 

10-05-1814 

Roelofs Sjoerd, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6245 399-48+49 
10-05-1814 

Roelofs Sjoerd, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

6064 

 

800 

09-11-1820 

Roelofs Swaantje weduwe van Moet G. R. zij komt voor in een document van staat der veranderingen  der ongebouwde 

eigendommen als volgt: dat haar land niet moet zijn bezwaard 12 flor. En 2 stuivers  maar met enz. enz.  en dat het land dat zij 

aan Kempe Dirk heeft verkocht  zijn bezwaart met enz. enz. jaar 1820 (2) 

6243 191-20 

06-03-1814 

Roelofs Tjeerd de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

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



6862 18-A 

14-12-1824 

Roelofs Vroukje----Pied Du, Commies het betreft zijn gedragingen  van 14 juni j.l. op getuigenis van Roelofs Engelbert en 

desselfs dochter Roelofs Vroukje en in tegenwoordigheid van de Commies Puist, hierbij een handgeschreven brief met de 

verklaringen met de handtekening van  Roelofs Engelbert en een kruisje van zijn dochter, jaar 1824 (7) 

6387 137 en 138 
24-09-1814 

Roelofs Wieger ---- Westra Wieger, Fuselier bij het 1e Bat. Inft. Landm., hij is gedeserteerd en gesignaleerd bij een boer 
genaamd Eenoog Jan voerman onder Sumeer en er wordt bijgevoegd een signalementlijst van Wiegre Westra waaruit o.a. blijkt 

dat hij zoon is van Roelofs Wieger en Wijtses Heemke en geboren 12 april 1769 te Oudega en nog veel meer. Enz. jaar 1814 (2) 

6247 640 

29-06-1814  

Roelofs Ymkjen, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en 

een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en 
hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6028 810 

13-11-1817 

Roelofs Zwaantje 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) 

8225  1245-8b    
21-30 

07-12-1839 

Roelofse Har…. D…. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie 

Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen 
vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

5673 

 

146 

28-09-1899 

Roelofsen B., en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een brief 

ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken aangezien zij 

(scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga 
Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., 

Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra 

Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6) 

6395 457 

13-05-1815 

Roelofsen Bernardus te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente 

Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 

Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8259 94/11, 144 

28-01-1840 

Roelofsen Herman Duis * 15-09-1818 Lwd. Matroos op de Bellona, jaar 1840 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Roelofsma Fokke hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk 
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, 

Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin 

ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 
bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Roelofsma Fokke Roelofs moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd 

naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Roelofsma Fokke Roelofs, 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) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Roelofsma Gerardus Geb. Winschoten, laatst gewoond hebben te Bellingwoude. Flankeur 12-9-1836 Overleden te Semarang,  
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Roelofsma W. J. te Groningen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort. Jaar 1841 (3) 

6247 609-A 

14-07 -1814  

Roelonds Maria. , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 

1813. , jaar 1814 (2) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 
16-03-1814 

Roels Berend----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 

schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het 
Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? 

Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en 

gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig 
allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard 

wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden 

onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans 
Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles 

Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters 

Gerhardus,  jaar 1814 (10) 

6285 1247- 17 

18-12-1817 

Roels Hans de weduwe, 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Roels Hans Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor 
de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Roels Heine de weduwe, 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) 

5993 958-C/3 
26-11-1814 

Roels Herke te Leeuwarden geaprehendeerd door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 
(6) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Roels J. te Brugge Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, 

Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de 

organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. 
enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 



6383 90    

23-04-1814 

Roels Jan te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

6393 134 
28-02-1815 

Roels Jeen Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor 
de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Roels Jelle, 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) 

6647 11 

06-01-1816 

Roels Maaike---- Everts A. (Arend) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende  het request van de Diakenen der Flaamsche Doopsgezinde gemeente te Grauw over de verpligting tot onderhoud 
van het kind van Roels Maaike en Hayes Poppe enz. jaar 1816 (1) 

6303 538 

08-11-1823 

Roels Willem Antje, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen  Mutatien  in het personeel = bewoners 

in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de provincie Vriesland betreft 
loopende voor de maand September 1823 enz. jaar 1823 (2) 

6303 482 

02-10-1823 

Roels Willemina Antje  geb. Sint Annaparochie oud 16 jaar , zij staat op een extract uit den staat van bedelaren kolonie 

Ommerschans enz. zij is gezond en sterk,  en was voor ruim 1 jaar Dienstmaagd nu bedelaar, zij heeft ouders en vier broeders te 

Leeuwarden.. enz. jaar 1823 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Harlingen 

Roelsema te Groningen 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) 

8280 526-1, 9 
22-05-1840 

Roelsema te Grouw als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

6409 330 

05-09-1816 

Roelsma Abela Jans wordt vermeld  in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur 

van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin dat voornoemde in het jaar 1815 zig bij de ligting voor de Nationale Militie 

heeft verzwegen omdat hij kostwinner voor zijn moeder  weduwe is enz. maar dat hij dadelijk moet worden ingelijfd en 
daartegen Terpstra Jitze Johannes kan worden ontslagen enz.  jaar 1816 (4) 

6424 584 

02-12-1817 

Roelsma H. J. 55 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6840 36-A  

blz. 24 
22-04-1824 

Roelsma Hnedrik 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) 

8224 1229-8, 12 

02-12-1839 

Roelsma Jacob Jans te Wonseradeel Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die 

ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

6424 584 

02-12-1817 

Roelsma S. 44 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6418 255-B 

01-06-1817 

Roelsma Siebren 493 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

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

8386 949/22 

20-09-1841 

Roelssema te Groningen, 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 verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/34 

20-09-1841 

Roelssema W. J. te Groningen, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek 

als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6852 13-A 
31-08-1824 

Roelvink Gerardus---- Aarsen Gerben werkzaam als bediende in het huis van Tuchtiging te Leeuwarden,  door ene opgekomen 
ongesteldheid volstrekts onbewaam is geworden  en in plaats van hem aan te sellen Roelvink Gerardus  enz. enz. jaar 1824 (7) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Roelvink Gerardus, 222 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) 

6855 11-A 

08-10-1824 

Roelvink Gerardus, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, 

met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

6865 19-A 

14-01-1825 

Roelvink Gerardus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 

Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Roelvink Gerardus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 

Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4) 

9185 1612 

05-12-1917 

Roemer Adrianus, 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) 

6080 283 
20-03-1822 

Roemer J. A. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van 
Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun 

kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6) 

9184 1031 

01-08-1917 

Roep Dirk, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Roep G. R. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland 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 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Roep Gerben Bientjes 299 Nes 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) 

5984 110 

31-01-1814 

Roep Johan Andreas---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom 

van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle 
verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij 

Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische 

commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december 
`1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, 

Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot 
Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst 

van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. 

J., jaar 1814 (15) 

6869 26-02-1825 
21-A  

Roeper J. J. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet 
zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de 

somma van enz. jaar 1825 (2) 

8292 747/22, 268 

27-07-1840 

Roeper J. J. Leeuwarden Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1840 

6866 04-02-1825 

28-B 

Roeper J. J. wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke 

zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6) 

7970 119, 30/7 
09-01-1837 

Roeper Joh. J. Engelsmanplaat Schipper op de Boreas, jaar 1837 

6085 773 

16-08-1822 

Roeper Johannes Joukes oud 20 jaren en gehuwd , Komt voor op een lijst van voordracht voor de functie van Matroos op den 

uitlegger bezuiden  Engelsmanplaats   enz. i.p.v. de overleden Buisman Fedde  enz. jaar 1822 (2) 

6869 03-03-1825 
27-A   

Roeper Johannes Joukes wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op s’Rijks 
uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 1825 (2) 

7975 127,1237/9 

04-02-1837 

Roeper John Schipper, jaar 1837 

3698 B-41 
15-02-1832 

Roeper Sietske Joukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Roeper Sytske Joukes, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Gaasterland 

Roequette te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6424 609 

10-12-1817 

Roerdsma Reindert 8 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Roering Wilhelmina Everdina gehuwd met Pol M. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

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

8285 618-5 

19-06-1840 

Roersma  Jelke Johannes van beroep Schipper wonende te Grouw met het schip de Jonge Johannes groot 80 tonnen bevarende 

worden door Vries de Johannes Gjolts moge worden erkend de vereischte te bezitten tot het invoeren van steenkolen en enz. jaar 
1840 (2) 

8286 643/3, 112 

27-06-1840 

Roersma Errit Ferwerd Schipper (Heeft Kinderpokken aan boord) , jaar 1840 

9465 Deel 2, 83 
02-06-1864 

Roersma Heerke H. te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Terwispel,  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)    

9181 1413 

06-08-1915 

Roersma Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9182 441 

08-03-1916 

Roersma Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6391 56 

21-01-1815 

Roersma Jerrit Johannes---- Vries de Jan Aises en  Roersma Jerrit Johannes zij zijn aangeloote in de Nationale Militie maar niet 

in staat op Donderdag 26 januari 1815 aanwezig te zijn omdat de 1e te Amsterdam omdat zijn ouders daar met hun schip zijn, en 
weet de familie van laatstgemelde niet waar deze zig bevindt volgens verklaring van de Veldwagter gedaan enz. jaar 1815 (1) 

6417 176  

3e Bataillon 
22-04-1817 

Roervink  Hendrik Heeres 8 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) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Roervink Jan Heeres 8 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) 

6397 694 

29-07-1815 

Roesin de Kolonel  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) 

6838 7-A bijl  1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Roesink Hermanus F., 102 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) 

6631 1066 
02-09-1814 

Roesle Lambert Everts geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over 

Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt 

vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs 
wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen 

en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 
15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  

Jaar 1814 (9) dossier (20) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Roest & Comp. te Dockum als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

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

6249 

 

861 

17-09-1814 

Roest ….?---- Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot 

vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden 

van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van 

Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag 
begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Roest de Hendr. 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) 

6038 716 

24-09-1818 

Roest Jannigjen  weduwe van Klijn Jasper 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 Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3) 

6833 27-A blz. 6 

06-02-1824 

Roest Jurjen te St. Johannesga 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 

6418 255-A 

00-05-1817 

Roest Machiel 79 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6038 716 

24-09-1818 

Roest van Alkemade Vrouwe Francina Angelica Gilles Douariere van 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 Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 

(3) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 
22-01-1818 

Roest van der J. L. te Hattem Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de 

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

6671 54 blz. 12 
22-01-1818 

Roest van der J. Z. N. te Hattem 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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Roest, van der Gerrit Geb. Maassluis, laatst gewoond hebbende te Maassluis. Flankeur 4-9-1836 Overleden te Buitenzorg,  (3) 

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

9725 Deel 2  

Blz. 184   

00-00-1898 

Roestena Lijkele , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

8280 526-1, 39 
22-05-1840 

Roet E. F. A. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8280 526-1, 16 

22-05-1840 

Roet T. E. A.? te Kampen 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 Haskerland zijn 

ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 
1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6077 1051   

28-12-1821 

Roetenhuis Bouwe---- Burn Allan gevoerd hebbende het op de kust van Schiermonnikoog verongelukte Engelsche Brikschip de 

Allert beladen geweest met steenkolen komende van Sunderland met bestemming een westelijke haven van Engeland betreft 
voor mij Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen in tegenwoordigheid van de Capitein als getuige hij verklaard de firma 

Visser Barend & zoon de magt geeft om alles verder te regelen enz. alds verdere getuigen zijn Roetenhuis Bouwe British 

Consulair Agent , Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1821 (5) 

8375 716-3_3 
22-07-184 1 

Roetman Hessel Marten Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Franekeradeel 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) 



8375 716-3_1F 

22-07-1841 

Roetsma Wijtse Baukes 01-05-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten 

voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Roeve Jillis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Kanonnier 1-6-1836 Overleden te Ngawie (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) 

5983 23 
10-01-1814 

Roever Gerard te Balk, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het vaderland 
zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne boeken/administratie hebben 

achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Rog Pieter, 157 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) 

9187 1909-1 

31-12-1918 

Rogge en Pelmolenaar, ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 

woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk,  Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan 

Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke,  Prins Willem Anne,  Bleeker Gabe secretaris 
der kamer jaar 1918 (4) 

5672 137 

23-04-1897 

Rogge….? Opzichter hij krijgt een vergunning om met de sleepboot “Nord” twee baggerschuiten afkomsig uit Bremen te 

vervoeren over het kanaal Stroobos Lemmer enz. enz.  met vemelding van de maten der boten verder wordt vermeld de heer 

Feith Mr.R. Duitsch Consul te Groningen ook een telegram aanwezig enz. enz.  jaar 1897 dossier (8)  

8383 894/6 

09-09-1841 

Roggemolenaar----- Beerda R. T. , een request;  een handgeschreven brief met zijn  handtekening waarin hij verteld dat hij de 

molen heeft overgenomen maar dat deze te klein is om hem enz. enz.  tevens het antwoord op zijn request , jaar 1841 (7) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Roggenborg Albert te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, 

Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle 

gemeenten van Friesland (86)  

9725 Deel 2 

03-02-1892 

Roggeveen ….?  Te Sneek Kapitein op de Rotterdam 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 1892 (2) 

9725 Deel 2 
08-10-1895 

Roggeveen ….? Kapitein op het schip de Weststellingwerf komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2 
23-11-1895 

Roggeveen ….? Kapitein op het schip de Weststellingwerf komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2 

26-08-1895 

Roggeveen ….? Kapitein op het schip de Weststellingwerf komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2 

25-04-1894 

Roggeveen ….? Te Franeker Kapitein op de Rotterdam 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 1894 (2) 

9725 Deel 2 

14-06-1892 

Roggeveen ….? te Sneek Kapitein op de Rotterdam 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 1892 (2) 

9725 Deel 2 

29-04-1892 

Roggeveen ….? Te Sneek Kapitein op de Rotterdam 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 1892 (2) 

6021 235 

14-04-1817 

Rogier ….? 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) 

6868 21-02-1825 

2-A 

Rogmolen ---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop 

te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van Johan 

Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen het Proces 
Verbaal enz. jaar 1825 (8) 

6054 63 blz. 38, 49, 

72, t/m 75 

Rogmolenaar en Koopman  Siebenga  Siebe Andries, te Knijpe als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen 

van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht 
van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. 

enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich 

Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- 
dossier 92) 

6088 1038 

04-11-1822 

Rogmolenaar---- Everts Aaltje oud 54 jaar Anema Sjouwk Minnes 32 jaar, Rogmolenaar  en Wenk Hendrik oud  32 jaren Wever  

beide te Minnertsga  verklaren dat voorgenoemde Aaltje geb. te Leek wonende te Minnertsga  weduwe van Hemersma Wate 
Jans te Aurich overl.  d.v. Pieters Evert en Jans Antje beide te Leek Overl.  op de derde dag der maand  oktober 1822 des s’ 

nachts ten half twaalf uren te Minnertsga in het huis nummer 124 is overleden  enz. jaar 1822 (2) 

6864 21-A 

05-01-1825 

Rogmolenaar---- Molenaar---- Meekma Klaas Jacobs Rog en Pelmolenaar te Ferwerd, hij doet een verzoek om  te mogen 

opslaan ongepelde granen enz. enz.  ook de toestemming daarvoor is aanwezig, jaar 1825 (3) 

8355 286/15 

00-00-1841 

 

Rogmolenaars: Brantsma Ysbrand Johannes en Jan Willems Molenaar (een handgeschreven brief met handtekening van 

Ysbrand Johannes Brantsma)  beide Rogmolenaars te Sneek (5) jaar 1841 

6867 09-02-1825 
31-B 

Rohel, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de 
onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene 



streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, 

Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen 

en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5) 

6867 14-02-1825 
21-A 

Rohel, ---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. 
Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, 

Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12) 

8204 829/20, 264 

Blz. 3 
14-08-1839 

Rohling Bernardus 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) 

9184 155 

03-02-1917 

Roi la  Oeds, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

6397 670 
15-06-1815 

Roickmann Kapitein in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. 
Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 
1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 

1815 enz  jaar 1815 (5) 

6389 4 

28-10-1814 

Roij de Johannes, ---- 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) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Roij Le J. J. te Oude Tonge, 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. 25 

06-02-1824 

Roijer W. te Zwolle, 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 

9182 285/6 

07-02-1916 

Rol van der Dirk Vrouwenparochie Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9182 285/6 

07-02-1916 

Rol van der Jurjen Oudebildtzijl Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

7995 484/11, 173 

17-06-1837 

Rol van der Jurjen Politiedienaar, jaar 1837 

5984 103 

08-02-1814 

Rolf ….? de weduwe----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en 

Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens 
verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10) 

6093 320 

16-04-1823   

Rolf J. de weduwe,  Onderwerp: een declaratie die teruggezonden wordt  jaar 1823 (2) 

6871 28-03-1825 

11-A/3 

Rolf Joh.s wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van 

geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Rolf Johannes, 100 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) 

8383 878-3 
06-091841 

Rolf S. Reparatie van Manden door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  
voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Rolf Sjoerd, 434 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) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Rolgswier Jan de weduwe,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 
Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   

jaar 1816 (4) dossier (21) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Rolgwier Doede M.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt 

ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) 

dossier (21) 

6412 397 
26-11-1816 

Rolle daniel 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) 

8373 678/18 

12-07-1841 

Rollema----- Beyerinck M. Rijks Ingenieur  verzoekt  uitbreiding van opzichters voor de toezicht  bij de bouw van bruggen  in de 

weg Leeuwarden Harlingen enz. en stelt voor Meer van der Tjeerd te Leeuwarden reeds eerder opzichter bij de architect Rollema 

en Andringa van Klaas S. aan de Lemmer, enz. enz jaar 1841 (3) 

6840 36-A blz. 3 
22-04-1824 

Rollema D. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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



6384 138 

21-6-1814 

Rollema Dirk Eeltjes Boer ---- Bangma  H. (Haye) Predikant bij de Gereformeerden, Rollema Dirk Eeltjes Boer,  Boer de Sijtze 

Hantjes Boer alle te Nieuwland (Nijland), Bruinsma Fedde Oeges Boer, Abbema Ruurd Freerks, Schurmans Berent Hendriks 

Boer alle ingezetene van Folsgare schrijven in een document dat zij door de Schout van de gemeente Nieuwland (Nijland) 

Ykema Y. J. (Yke Johannes) zijn aangesproken om betaling pro quota van een paard enz. enz jaar 1814 (2) 

6386 8 

26-08-1814 

Rollema Dirk Eeltjes, ---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in 

beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma 

Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz. 
enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2) 

6048 448, 1-7, 

11, 18, 19, 31 

06-07-1819 

Rollema Durk E. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Rollema Durk E. te Nijland 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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Rollema Luutske vrouw van Koerten Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven 

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

1917 (5) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 12 

27-08-1839 

Rollema P. E. 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) 

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Rollema P. 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)  

6860 25-B 

25-11-1824 

Rollema P. Koopman, zijne maten van gebogen spaan  van het schepel af  tot ht halve maatje toe enz. jaar 1824 (2) 

9181  1923 
01-11-1915 

Rollema Rimmer,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 10 
27-08-1839 

Rollema S. D. te Abbega 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) 

6867 12-02-1825 

13-A 

Rolling Simon R. Onderwerp: er wordt gesproken over een gewezen vonnis tegen hem wegens vermeende verkeerde belasting 

aanslag. Jaar 1825 (4) 

8379 802-6 
16-08-1841 

Rollingswier D. M. ondertekend als Gecommitteerde der te doene Inpoldering van Landen gelegen onder de Dorpen Finkum en 
Hijum een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voorgenomen inpoldering en het stichten van een Molen enz. 

jaar 1841 (2) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Rollingswier D. M. 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) 

6626 487  blz. 17 
07-04-1814 

Rollingswier Jan Martens 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) 

8210  958/2 211 
Bladz. 3>> 

17-09-1839 

Rollingswier S. M. te Deinum, 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) 

6863 20-A 
30-12-1824 

Rollingwier Simon M. te Ritsmazijl, Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens het 
verkeerd aangeven van een paard, jaar 1824 (2) 

6282 737-7 

07-07-1817 

Rolma Durk J., Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Rolsma A. G. 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) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Rolsma A. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Rolsma Anske te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 10-v 

17-07-1839 

Rolsma Anske te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  11>> 

27-08-1839 

Rolsma D. G. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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



8375 708-5_11 

20-07-1841 

Rolsma G. J. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) 

Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Rolsma G. J. te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 
gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 

6624 259 

07-02-1814 

Rolsma G. S.---- Abbema Broer Jacobs, Miedema Jan Wiebes, Bangma Douwe Klaases en Boer de Iede Bas als Kerkvoogden  

van Wons en Engwier Geven in een request door hen ondertekend met verschuldigde eerbied te kennen dat zij door het 
omslachtig werk der verhuuring van de Kerkelanden door de daartoe aangestelden Notarien en den langzame voortgang van het 

werk der verhuuring zij zelf de verhuuringen hebben gedaan maar dat de Notaris Rolsma G. S. naderhand niet is goedgekeurd 

maar dat als de Notaris het doet het erg lang duurt en de verhuuring aan de Kooterboeren die hier in de Schaapsteelt enz. jaar 
1814 (7) 

6276 1102-8 

18-12-1816 

Rolsma Gabe J.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6626 487  blz. 9 
07-04-1814 

Rolsma Gabe Jacobs 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) 

6022 306 

09-05-1817 

Rolsma Gabe Sjoukes  ---- 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) 

6633  1415 
31-10-1814 

Rolsma Gabe Sjoukes---- 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) 

6830 18-A blz. 15 

21-01-1824 

Rolsma Hessel S. te Cornwerd 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) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Rolsma K. te Kollum 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Rolsma Kornelis te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 

Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.  11 
27-08-1839 

Rolsma P. G. te Nijland 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) 

6628 789 

16-06-1814 

Rolsma S. G.---- Joukes Tjetske dochter van Jans Jouke het betreft de nevenstaande stukken betrekkelijk de verplichting tot het 

onderhoud van Tjetske Joukes tusschen de voogden van het Stads Armenhuis te Bolsward en de Armvoogden van Opeinde 
gewisseld dat Jouke Jans  de vader van Tjitske Joukes over welks onderhoud verschil is, alhier te Bolsward getrouwd is in het 

jaar 1790 met eene Steffens Pijtje en dat hij bij dezelve de dochter verwekt heeft dat Jouke Jans zijn vrouw in het laatst van 1791 

heeft verlaten en zijn vrouw vervolgens in armoede vervallen is enz. verder genoemd de Stadsbode Rolsma S. G. jaar 1814 (8) 

6641  587 

06-07-1815 

Rolsma Sjouike Gabes---- Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende dat de Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en Greonterp worden geordonneerd 

om dadelijk aan de Predikant in de hervormde gemeente uitbetaling te doen verder nog een brief door de Schout ondertekend dat 
de deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes bij het Vredesgeregt te Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm en 



Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjeuke als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H. (Hermanus)  

Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9) 

6055 105 

12-02-1820 

Rolsma Sjouke Gabes  Deurwaarder te Bolsward,  een afschrift van een dispositie op zijn verzoek, jaar 1820 (3) 

6054 32 
12-01-1820 

Rolsma Sjouke Pubes , Deurwaarder bij het vredegerecht te Bolsward Onderwerp; verjaarde gerechtskosten enz. jaar 1820 (2) 

8356 307-4 

29-03-1841 

Rolsma Wiebren Pieters van beroep Wagenmaker onder Finkum het betreft een Rekwest voor een Proces Verbaal vn Bekeuring 

wegens uitoefening van nhet bedrijf van houten Schoppenmaker terwijl hij slechts als Wgenmaker is gepatenteerd mitsgaders het 
houden van eene knecht enz. jaar 1841 (3) 

8308 1085-1 

02-11-1840 

Rolving Hendrik----- Harmens Anna Maria Alida (†24-04-1837)  in leven Huisvrouw van Felsemeijer Gerhardus Koopman te 

Harlingen nalatend tot haar enige erfgename hare dochter Felsemeijer Anna Geertruida gehuwd met Rolving Hendrik Koopman 

te Amsterdam enz. zij ontvangt haar toekomend erfdeel van hare moeder van f. 9000.—enz. jaar 1840 (3) 

6384 52 

31-05-1814 

Rom ….? Colonel---- Hoytema van R. ondertekend een document Onderwerp: de militairen die uit Frankrijk terug komen tot de 

dienst der Nationale Armee enz. jaar 1814 (3) 

6383 47 
05-05-1814 

Roma Meindert Jacobs, hij komt voor op een document genaamd gearresteerde persone (soldaten) in Sneek met vermelding van  
functie in Dienst, dag van arrestatie, en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (2) 

6281 491-12 

11-04-1817    

Roman D. te Franeker  ontvangt betaling voor geleverde schrijfboeken staat vermeld op de Rekening van het geen door en 

Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en 

met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17) 

6396 590 

16-06-1815 

Roman P. J. Secretaris van Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland te presenteren Strikwerda Tjalling 

Daniels en Poelstra Jacob Baukes welke zich geëngageerd hebben enz. jaar 1815 (1) 

6078 19 

05-01-1822 

Roman P. J.---- Velds Hendrik Wijnands  bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Jellum ook genoemd de 

schoolopziener Roman P. J.  te Franeker enz. enz. jaar 1822 (1) 

6090 76 

23-01-1823 

Roman T. J.---- Posthumus Dirk hij is benoemd tot schoolonderwijzer met den 3e ranh op de school te Spannum enz ook 

genoemd Roman T. J. te Franeker enz. jaar 1823 (1) 

6241 13 

09-01-1814 

Romar D. Boekenverkoper te Franeker, hij ontvangt een betaling voor het plaatsen van  enz. en  aan de Heren Smeding en Koon 

voor het plaatsen van enz. en  aan Koopal J. C. enz. enz. jaar 1814 (3) 

6053 907 

13-12-1819 

Romar E. (Eelco) Predikant te Arum hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1) 

6631  1099 

11-09-1814 

Romar E. (Eelco) thans Predikant te Arum het betreft zijn request  betreffende het agterstallige tractement als predikant te 

Boornbergum en Kortehemme over 1811-1812 en 1813 waarover een conflict is en de Schout van de Gemeente Beetsterzwaag 
Vegt v.d. W. enz. jaar 1814 (4) 

6299 680a 

19-11-1821 

Romar J.---- Steenderen van A. Fransch en Nederduitsch Onderwijzer te Harlingen en zal zijn onderwijs uitbreiden met Engels  

enz. tevens een brief van de Schoolopziener Romar J. aan de Gouveneur  met het advies het request met het verzoek van den 
Onderwijzer om Engels te geven af te wijzen om diverse redenen enz. enz. jaar 1821 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Romar Jacobus  303 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) 

6053 907/27 

13-12-1819 

Romar P. (Petrus) Predikant te Nes en Wierum hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1) 

6622 2113 

20-12-1813 

Romar P. (Petrus) Predikant van Nes, hij heeft een klacht ingediend bij de Maire van de Gemeente Nes dat hij naar Wierum ging 

voor den kerkdienst hij daar uitgescholden werdt door jongeling als Kees en Duivel deze jongelingen zijn in de kerk op de kraak 

gegaan en bij het laatste psalm zoveel gedruis maakten dat hij de dienst heeft gestaakt enz. enz. jaar 1813 (2) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Romar 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) 

6094 437 
27-05-1823   

Romar P. J.  ---- Wolf Hartog bezittende de 3e rang van School Onderwijzer is aangesteld te Roordahuizum wordt ook in 
vermeld Romar P. J.  te Franeker als schoolopziener  enz. jaar 1823 (1) 

6066 

 

15 

08-01-1821 

Romar P. J. Hij staat in een document vermeld als benoemd  voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht Kanton 

Franeker  i.p.v. Vriemoet Drabbe J.   jaar 1821 (3) 

6081 332 
02-04-1822 

Romar P. J.---- Wakkersma Jan Alberts zijn aanstelling als onderwijzer der 2e rang op de school te Wommels ook genoemd de 
schoolopziener Romar P. J. te Franeker enz. jaar 1822 (1) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Idaarde- 

         radeel 

Romar P. te Warga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel 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) 

6383 58 

02-04-1814 

Romar P. Y. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6063 769 

31-10-1820 

Romar Pertrus Johannes---- Drabbe Jan Vriemoet van beroep Plaatsvervanger bij het gerechtshof Franeker vertrekt naar 

Leeuwarden en daardoor is zijn post vacant  en zijn er drie candidaten voorgesteld en wel: Romar Pertrus Johannes, Swart de 

Isaac en Jellema Dirk in een document met 5 kolommen info. zoals beroep woonplaats enz. jaar 1820 (2) 

6063 763 en 769 

30-10-1820 

Romar Petrus Johannes  37 jaar , Hij staat staat op een document van Voordracht voor  plaatsvervanger bij het Vredegerecht  te 

Franeker i.p.v. Drabbe Jan Vriemoet die van Franeker naar Leeuwarden  gaat enz. jaar 1820 (4) 

6034 369 
20-05-1818 

Romar Petrus Johannes 37 jaar , jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Franeker 
i.p.v. Stinstra Johannes die tot Griffier van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (2) 

6034 382 

25-05-1818 

Romar Petrus Johannes 37 jaar , jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Franeker , 

jaar 1818 (2) 

6038 699 
21-09-1818 

Romar Petrus Johannes 37 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger van den Vrederechter te Franeker wegens de 
benoeming van Stinstra Joannes tot griffier aldaar (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2) 

6038 705 

22-09-1818 

Romar Petrus Johannes 37 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker wegens het 

bedanken voor de post van Banga Jelle (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2) 



6669 415-c 

21-10-1817 

Romar Petrus Johannes Secretaris van Franeker staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 

alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6623 83 
06-01-1814 

Romar Petrus Johannes vann beroep Advocaat, thans Griffier bij het Vredegeregt van het Kanton Akkrum wordt voorgesteld 
door de Gemeente Franeker om benoemd te worden als Secretaris aldaar enz. jaar 1814 (1) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Romar Rinze Petrus staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 

Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting 

en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Romar Rinze Petrus te Westdongeradeel 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) 

8211 988/14 
26-09-1839 

Romein Anne Jacob 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 het Provinciale Geregtshof in Vriesland en bij de Arrondissements 

Regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

6383 90    
23-04-1814 

Romein J. 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) 

8210  958/2 211 
Bladz. 3 

17-09-1839 

Romein J. te Buitenpost, 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) 

6101 1338 

23-12-1823 

Romein J. van beroep Timmerman, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te 

Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud 
van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5) 

6101 1338 

23-12-1823 

Romein J. voor Metzelwerk van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te 

Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud 
van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5) 

8224 1241/11 

06-12-1839 

Romein J. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met vermelding van 

wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4) 

6092 254 
25-03-1823 

Romein Jacob , onderwerp aanbesteding  van de meest zakelijke  reparatien in het lokaal der rechtbank enz. jaar 1823 (2)  

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Romein Jacob, 825 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) 

3600 2 

03-02-1873 

Romein Th. Thzn. 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 

Romein Th. Thzn. 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 
06-02-1824 

Romeneij H. J.  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 

6833 38-D deel 2 
Blz. 17 

06-02-1824 

Romeneij H. J. 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 

6833 38-D deel 2 
Blz. 14 

06-02-1824 

Romeneij M. B. te Montfoort, 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 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Romenij B. M. te Grootebroek, 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 11 

22-01-1818 

Romenij M. B. te Grootebroek Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

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

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

6709 36 deel 1 

blz. 7 

16-01-1822 

Romeny H. te Moordrecht, 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 

Romeny H. te Moordrecht, 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) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Romeny M. B. te Grootbroek Predikant Classis van Hoorn 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. 8 
06-02-1824 

Romeny M. B. te Montfoort, 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 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Romer D, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Akkrum jaar 1816  (5) 

6843 7-A 
22-05-1824 

Romer D. P. , Medicine Doctor te Wolvega een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal 
van bekeuring. Jaar 1824 (3) 

8214  1024/19-b 

07-10-1839 

Romer K. J. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van Lotelingen 

der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. 
jaar 1839 (5) 

9183 922 

06-06-1916 

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

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

9184 839 
03-07-1917 

Romer Nicolaas, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 735 

07-06-1918 

Romer Nicolaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9187 1341 
06-09-1918 

Romer Nicolaas, 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) 

6849 23-A 
19-07-1824 

Romer T. D. Doctor te Wolvega, een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het verkeerd aangeven 
van een paard voor de belastingen, jaar 1824 (3) 

8364 498/10, 12 

21-05-1841 

Romer Tjalling Johan staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6864 28-A 

05-01-1825 

Romijn P. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden 

en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   Romijn P.,  

Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3) 

6872 05-04-1825 
40-A 

Romijn P. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123 der 
wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse 

goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. 

enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. 
woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4) 

8345 79-33 

25-01-1841 

Romijn Willem, Fuselier 10e afdeeling Infanterie *  15-08-1823 Cuilenburg (Culemborg) ,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen 

met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur 
Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Romkema Cornelis Johannes 152 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) 

6038 687 

16-09-1818 

Romkema de weduwe, ---- Gosliga P. ,  Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe, 

Ploeg van der Rein en Groot de Douwe J,  Huisman te Teers  alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik makende 
van hun recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1) 

6089 1200  

26-12-1822 

Romkema Kornelis Romkes lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop 

van het onderhoud  der Hervormde Kerk en Toren in  Haskerdijken   met een lijst  van punten met beschrijving der kerk en de 
bedragen van afkoop   enz. enz. jaar 1822 (6) 

6088 1098 

19-11-1822 

Romkema Kornelis Romkes----,  Haskerdijken , onderwerp: het  een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den 

Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz.  ten huize van Euverman  Hendrik Jans  Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig  de 

heer Grietman van  Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er  is een 1e  aanbod en een 2e aanbod enz. enz.  
tevens aanwezig Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor van de Grietenij Haskerland   verder aanwezig de leden van de 

kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed 

H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes,  jaar 1822 (6) 

6077 1015 

18-12-1821 

Romkema Kornelis Romkes, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en 

waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze 

overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op 
uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. 

jaar 1821 (9) 

9180 420 

05-03-1915 

Romkema Wolter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Romkes  Epke Sikkes 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) 

8285 615-2, 39-1 
19-06-1840 

Romkes ….? te Oldeholtpade wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6040 837 

17-11-1818 

Romkes A. weduwe van Schratenbach van Burmania W. T. , 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Romkes A. weduwe van W. F. J. Schratenbach van Burmania, 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) 



6276 1102-8 

18-12-1816 

Romkes Adam,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6633  1396 

09-11-1814 

Romkes Albert,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. (Willem) 

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6401 
 

859-1+6 
10-10-1815 

Romkes Andries 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) 

6252 1199 

01-12-1814 

Romkes Cornelis R., Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp;  dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den Dorpe 

Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat bij de 

samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken  onder Oldeboorn en dat de 
inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz.  zij verzoeken dan ook dat enz. enz. jaar 1814 (4) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Romkes Douwe , Fuselier bij de rentie..? ,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

6050 659 
11-09-1819  

Romkes E. S.   hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 
opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de 

onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

Romkes E. S. , 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) 

6078 95-21 

25-01-1822 

Romkes E. S. te Nijland, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Nijland  enz. 

enz. jaar 1822 (2) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 11 

27-08-1839 

Romkes E. S. te Scharnegoutum 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) 

6271 574-2 
06-07-1816 

Romkes Egbert---- Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; Een quotisatia 
van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden 

geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de 

Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Romkes Epke Sikkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6048 448,  

1-8 
+ 10, 27 

06-07-1819 

Romkes Epke Sikkes Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als 

zetters  van de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. en hij komt voor in een document van die 
geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat 

van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomrn opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de 

aanslag in 1818 en 1819 enz. enz gereconstrueerd. jaar jaar 1819 (9) hele dossier (30) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Romkes Epke Sikkes 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) 

6864 60-C-23 

13-01-1825 

Romkes Epke Sikkes Lid der Grietenijraad  , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

8350 175/27-6 

21-02-1841 

Romkes Epke Sikkes Mindergetal wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie 
Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Romkes Epke Sikkes te Wijmbritseradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de 

Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven 
der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, 

jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Romkes Epke Sikkes, 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 

Romkes Epke Sikkes, 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  70/1, 42 

21-01-1840 

Romkes Epke Sipkes te Scharnegoutum van Wijmbritseradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het 

teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6629 842 

01-07-1814 

Romkes F. (Frans-Franciscus) als Burgemeester benoemd voor de Stad Bolsward wordt gelet op de voordracht van onze 

Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen 
volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6092 248 

24-03-1823 

Romkes F. .---- Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onder Leeuwarden nabij het 

Hollandershuis, ten oosten de dijk naar het Hollandshuis,  en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden 

Romkes F. en Jansma G. enz. verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3) 

6070 424-24        

25-05-1821 

Romkes F. 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) 

6382 122 

07-04-1814 

Romkes F.---- Tadema Hans Klases, de Burgemeester Romkes F. (Frans) van Bolsward schrijft en ondertekend een brief aan de 

Commissarissen Generaal van Vriesland, dat voornoemde is gearresteerd enz. jaar 1814 (1) 

6034 398 

30-05-1818 

Romkes F. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6859 9/A 

17-11-1824 

Romkes Feddrik te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 

14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 



6623 71 

04-01-1814 

Romkes Frans---- Fockens L. R. (Livius Regnerus) wordt benoemd tot Burgemeester van de Stad Bolsward en President 

Burgemeester voor de maand Januari, Muntz Rudolphus voor de maand Februari,  Romkes Frans voor de maand Maart,  

Hoeksma Thomas voor de maand April enz. jaar 1814 (3) 

6669 415-b 
27-10-1817 

Romkes Frans Lid van de Raad van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 

alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6078 95-36 

25-01-1822 

Romkes Frans te Bolsward , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Bolsward 

enz. enz. jaar 1822 (3) 

6646  957 lijst 2 

20-12-1815 

Romkes Frans wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-G          
05-01-1816 

Romkes Frans wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Bolsward enz. jaar 1816 (6) 

6100  1215-33 
29-11-1823 

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

8361 416-3 

29-04-1841 

Romkes G. H. Roomsch Catholijk Pastoor te Oldeholtpa en Boer de Wijtze Jans mede eigenaar van de goederen, waarin de 

Pastorie een aandeel in heeft enz. jaar 1841 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 

      lingwerf 

Romkes G. H. te Oldeholtpade staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6675 198 

10-05-1818 

Romkes Gerardus te Wolvega staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. 

Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel 

zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

6022 303 
08-05-1817 

Romkes Gerrit Harings, Pastoor R. C.  te Oldeholtpade, dat aan hem een jaarlijkse toelage  van 250 guldens worden verleend 
jaar 1817 (1) 

6022 303 

08-05-1817 

Romkes Gerrit Harings, Pastoor R. C. beide te Oldeholtpade, dat aan hen een jaarlijkse toelage  van 250 guldens worden 

verleend jaar 1817 (1) 

6282 737-18 
07-07-1817 

Romkes Harmen, Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Romkes IJsbrand,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 
(21) 

6645  862 

30-10-1815 

Romkes IJtje huisvrouw van Teunis Tjeerd---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Armvoogden van Bozum voor het onderhoud van 
Romkes IJtje huisvrouw van Teunis Tjeerd enz. jaar 1815 (1) 

5998 326 

06-04-1815 

Romkes J. ---- Buma B. (Bernardus) Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslan dat hij afstand doet van 

de post als provisioneel Burgemeester van Leeuwarden waartoe hij op 28 december 1813 is benoemd met en benevenss de heren 

Buijsing R. (Reinder), Cats S. (Sible), Romkes J. (Johannes) en Salverda S. (Suffridus) enz. jaar 1815 (1) 

6085 753 

12-08-1822 

Romkes J. (Johannes) ---- Gevangenissen, Onderwerp:  de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden 

met als verzoek om  van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan 

Sjoerd  (borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook genoemd de 
President van het Collegie der Regenten Romkes J. (Johannes) en de vice president van het Collegie der Regenten Feddes C. C. , 

Koumans Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4) 

6641  590 

06-07-1815 

Romkes J. (Johannes)---- Buma B. (Bernardus) President Burgemeester hij ondertekend namens de Burgemeester en 

Wethouders van de Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende en commissie  in deze Gemeente is 
bestaande uit de Heer Burgemeester Romkes J. (Johannes) benevens de Heeren Blok J., Vries de P. Leden der Vroedschap die 

binnen deze stad werkzaam zijn om enz. jaar 1815 (2) 

6086 867, 1-2 
17-09-1822 

Romkes J. (Johannes) Burgemeester der Stad Leeuwarden en President Collegie van Regenten , komt voor in een document van 
de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. 

enz. jaar 1822 (6)   

6669 415-a 

22-10-1817 

Romkes J. (Johannes) Burgemeester te Leeuwarden (gaat af 2 januari 1821) staat op een document aan den Gouverneur van 

Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en 

verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) 

dossier met alle steden (21) 

6622 2143 
A t-m D 

31-12-1813 

Romkes J. (Johannes) ----op heden 30 december 1813 zijn bij koninklijk besluit door Buijing Reinder benoemd als 
burgemeesters van de Stad Leeuwarden , Cats Sible,  Romkes Johannes, Buma Bernardus, Salverda Suffridus nadat alle 

voornoemde heeren waen gecompareerd enz. enz. jaar 1813 (7) 

6053 966 

28-12-1819 

Romkes J. (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) 

6065 

 

906 

20-12-1820 

Romkes J. (Johannes) President van het College van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice 

Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  

bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  
kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga 



Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, 

Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof 

T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8) 

6030 7 
02-01-1818 

Romkes J. (Johannes) President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  Eekma J. Vice 
President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college verenigd 

in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de 

leveranciers worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, Bonen, Gerst, Meel 
en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, Zout, Olie en 

Kaarsen. 

 Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5) 

6060 480 
06-07-1820 

Romkes 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 

Romkes 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) 

6647  19 

13-01-1816 

Romkes J.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de loting der functies in de gemeenteraad en wel Buijsing R. (Reinder), Salverda S., Wierdsma J. D. en 

Romkes J. enz. jaar 1816 (1) 

6070 424-23        
25-05-1821 

Romkes 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) 

6386 166 
01-08-1814                         

Romkes J. Luitenant Colonel hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm  te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 

6864 60-C-15 

13-01-1825 

Romkes J. te Leeuwarden ,  Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Romkes Jan   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 ) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Romkes Jan, 453 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Romkes Joh Sukes, 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) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Romkes Joh.  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) 

6383 17, 18 
30-04-1814 

Romkes Joh. Broer, ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. 
dat hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. 

en vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring 

ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. 
Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6) 

6034 398 

30-05-1818 

Romkes Joh’s  Sikkes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Romkes Joh’s Sikkes 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) 

6011 306 
29-05-1816 

Romkes Johan ---- Hijmolen en de Jong aannemer van het leveren van kledingstukken aan het Tuchthuis te Leeuwarden met 
bevestiging van het Collegie van Regenyen over de gevangenhuizen enz. ondertkend door Romkes Johan en Koumans Smeding 

J. jaar 1816 (2) 

6384 122  
08-06-1814 

Romkes Johan  schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat hij na eene afwezigheid buiten de Stad (Leeuwarden) bij 
zijn retoer uit de Leeuwarder Courant van heden o.a. de provisionele benoeming van mijn persoon als Luitenant Kolonell van het 

2e Bataillon Landstorm van de Stad Leeuwarden enz. maar dat ik hier niet voor geschikt ben enz. en dat ik al ruim 2 maanden de 

leeftijd van 50 bereikt heb enz. jaar 1814 (3) 

6062 625 
12-09-1820 

Romkes Johan , een staat van 1/3 der verdienste der gevangenen te Leeuwarden enz. enz. jaar 1820 (2) 

6051 

 

763 

25-10-1819 

Romkes Johan , hij ondertekend een documet as lid van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen van Leeuwarde enz. 

jaar 1819 (2) 

6055 112 
15-02-1820 

Romkes Johan----- Gevangenissen  van Leeuwarden  een staat van verdiendste van de gevangenen ondertekend door Romkes 
Johan  namens het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar enz. jaar 1820 (2) 

6053 974 

30-12-1819 

Romkes Johan hij ondertekend een document als President van het Collegie van Regenten betreffende kleding voor de 

gevangenen in het Huis van Correctie en detentie te Leeuwarden, ook genoemd de fabrikant Ulrich Paulus die gecontracteerd is 
om  de kledingstukken te leveren ook ondertekend de Cogierge Feytzes J.  dit document enz. jaar 1819 (4) 

6045 227 

09-04-1819 

Romkes Johan hij ondertekend een document betreffende de werklonen der gevangenen in het Tuchthuis namens het Collegie 

van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1819 (2) 

6091 156 
15-02-1823 

Romkes Johan hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te 
Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen  enz. voor 

overgave aan De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz.  jaar 1823 (3) 



6068 

 

211 

14-03-1821 

Romkes Johan ondertekend een documet namens Het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden zij bij 

toeval ontdekt hebben dat Hendriks Jacoba een zeer onwaar en verkeerd berigt betreffende de geboorte plaats van haar kind en 

dat Haas de Salomon (een Jood) bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen thans met verlof en verblijvende in ’t Bradje 

Klooster aan de Wal in de Boterhoek heeft erkand dat alhoewel niet gehuwd met Jacoba Hendriks wel vader was van het kind en 
wel Jozef Haas dat geboren is volgens bijgaand (=aanwezig) geblijk uit het register aldaar te Groningen 30-11-1819 en dat zij 

weder zwanger is en hij ookzorgt voor 2 andere kinderen enz. jaar 1821 (2) 

6075 
 

772 
11-10-1821 

Romkes Johan ondertekend namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden met als bijlage een brief 
ondertekend namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek door Vlink Y. daar de competentie des 

aannemers der levensmiddelen voor de gevangenen alhier enz. en Vierssen van P. O. ondertekend namens het Collegie van 

Regenten over de Gevangenhuizen te Heerenveen betreffende declaratien enz.  jaar 1821 (3) 

6019 99 
14-02-1817 

Romkes Johan President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen van Leeuwarden, hij ondertekend een 
document betreffende de werklonen van de gevangenen enz. jaar 1817 (2) 

6020 150, 152 

11-03-1817 

Romkes Johan President van Het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, hij ondertekend een documet 

betreffende de verdiende werklonen van de gevangenen in het Tuchthuis enz. jaar 1817 (3) 

6024 487 e.v. 

25-07-1817 

Romkes Johan---- Simon M. Medicina Doctor en Vice President der Provinciale Geneeskundige Commissie en Fockema S. 

Medicina Doctor onderwerp: Vitringa Coulon J.  President van voornoemde commissie en medicus van de gevangenhuizen te 

Leeuwraden zig allen begeven hebben naar het voormalige tugthuis, huis van correctie en dedentie en hebben geconstateerd dat 
deze ruimte bij lange na niet geschikt is voor 350 gevangenen enz. namend het Collegie van Regenten over deze gevangenhuizen 

tekend de President, Romkes Johan jaar 1817 (4) 

6057 309 

26-04-1820 

Romkes Johan---- Ulrich P van beroep Fabrikant betreft en contract door hem gemaakt met het Collegie van Regenten over de 

Gevangenhuizen te Leeuwarden om in het huis van detentie en correctie werk te verschaffen dit document is ondertekend door 
Romkes Johan namens het Collegie enz. , Jaar 1820 (1) 

6625 429 

28-03-1814 

Romkes Johan van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in 

het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de 
Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en 

passagiers enz. jaar 1814 (5) 

6089 1199 blz. 33 

26-12-1822 

Romkes Johan,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der 

belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6043 130 

23-02-1819 

Romkes Johan,  komt voor in het document ----Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van 

Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken  enz. enz. jaar 

1819 (6) 

6240 1079-a 
29-11-1813  

Romkes Johan.---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga 
W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien 

zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document is 

ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten 
getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Romkes Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6007 60 
27-01-1816 

Romkes Johannes---- Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam,  Aannemers met als onderwerp de aanneming voor de 
levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden  terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en 

Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz. , aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes) van 
Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de Regtbank 

Vice President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en Giffen van 

Nicolaas alle leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de hoeveelheden en 
de prijs,  jaar 1816 (12) 

6678 335 

00-00-1818 

Romkes Johannes Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

6048 470 
15-07-1819 

Romkes Johannes President van het College  van regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden en Eekma J. Vice 
President,  Vitringa Coulon J.,  Smeding H. en Feddes C. C. leden van genoemd college, in de vergaderzaal aanwezig en de 

llaagst ingeschrevene mogen de Turf leveren voor de huizen van Arrest met de bedragen van inschrijving en wel de heer  Woude 

van der Sjoers zowel voor de lange turf als voor enz. enz. jaar 1819 (3) 

6036 477 
07-07-1818 

Romkes Johannes President van het college van Regenten over de gevangenissen  te Leeuwarden en Eekma J. Vice president 
van hier voor gemelde, Vitringa Coulon  J. , Smeding H. ,  Feddes C. C. , Beekerk H.,  Koumans Smeding P. leden van dit 

college, onderwerp de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, en de aannemers voor levering  

jaar 1818 (4) 

6077 982, 1-4 

10-12-1821 

Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, 

Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden 

Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4) 

6077 983 
10-12-1821 

Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, 
Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie  en na gedane bekendmakingen en 

het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar Turf in de Huizen van Arrest, 

Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden  enz. jaar 1821 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Romkes Johannes 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) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Romkes Johannes te Leeuwarden, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der 
onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten 

en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) 

gehele document (5) 

6060 515 
22-07-1820 

Romkes Johannes---- Ultrich P.  Fabrikant  Onderwerp; levering van kledingstukken  aan de gevangenis  te Leeuwarden  jaar 
1820 (1) 

6100 1192-33 

26-11-1823 

Romkes Johannes---- Wierdsma  Jentje Dominicus  en Romkes Johannes  , zij zijn als Schatters  over 1824 te Leeuwarden 

gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 



6622 2118 

20-12-1813 

Romkes Johannes wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: 

vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de 

Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3) 

6646  957 lijst 1 
20-12-1815 

Romkes Johannes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid 

van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 2 

20-12-1815 

Romkes Johannes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid 
van de Raad te Leeuwarden en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6245 399-49 

10-05-1814 

Romkes Johannes, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6631 1151 
07-09-1814 

Romkes John’s is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder 
zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens 

der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8) 

6647 30 
21-02-1816 

Romkes Kornelis---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de 

Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de 

Hervormde Gemeente van Haskerdijken  Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes 
Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9) 

6383 67 

02-04-1814 

Romkes Kornelis, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6034 398 

30-05-1818 

Romkes Louw te Kollum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6247 640 

29-06-1814  

Romkes Marten, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en 

een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en 

hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

8225  1253-13, 31 
10-12-1839 

Romkes Petrus Gerardus te Schoterland  wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, 

Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle 
gemeenten van Friesland (86) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Romkes Remke 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)  

6276 1102-10 

18-12-1816 

Romkes Rienk,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6622 2103 
20-12-1813 

Romkes Romke H. ---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de 
Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een 

ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout 

Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester 
Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de 

Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de 

vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal 
pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden 

opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en 

Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou 
drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en 

Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10) 

6261 900-3 
04-09-1815 

Romkes S. de weduwe, 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) 

8308 1070-8 

236-278 
28-10-1840 

Romkes S. E. te Lutkewierum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 7 

27-08-1839 

Romkes S. E. te Lutkewierum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze 

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

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

8257  69/20, 2 
nr. 139 

20-01-1840 

Romkes Sjoerd de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6282 737-4 

07-07-1817 

Romkes Tjerk, Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6692 274  

28-09-1819 

Romkes Uilke 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. Doniawerstal Jaar 1816 (6) 

6245 399-42 

10-05-1814 

Romkes W. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6252 1185  
07-12-1814 

Romkes Wopke 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) 

6252 1180-5 

29-07-1814 

Romkes Wopke te Ee, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane 

leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-70 
08-11-1813 

Romkes Wopke wegens geleverde Bouwmaterialen en Arbeidslonen tot het bouwen der Caserne te Nieuwe Zijlen, 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) 

6245 399-44+45 

10-05-1814 

Romkes Wyger, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

  


