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Toegang 11 **
‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index.
Romain Nicolas * 30-01-1794 Hologne fur Geer 7 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)
Romer Yde Pieters de weduwe Kasteleinsche van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Romke Pieters Zijlstra in leven gehuwd met Lam(m) Marij Siebes te Warns staat vermeld op een document van de Gouverneur
van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar
1824 (8)
Romkes Feije 133 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 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)
Romkes Joseph Burgemeester te Leeuwarden wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt
benoemd en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3)
Romkes Korn. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Romkes Regtnerus Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Rommeny M. B. Predikant te Grooteboek tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Rommeny M. B. te Grootebroek 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)
Rommerts Anne Hendriks, 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)
Rommerts Anne, Tolman te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Rommerts F. te Leeuwarden , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Tjamke“ gebruik te mogen maken van de
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van
het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)
Rommerts Hille, 238 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)
Rommerts Jan te Vollega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast,
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz.
Jaar 1816 (6)
Rommerts 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)
Rommerts Johannes 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)
Rommerts Johannes, 239 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)
Rommerts Kornelis een door zijn vrouw geschreven en door hem ondertekende brief , dat hij als Schipper heeft gehoord dat een
Schipper die geen huis heeft vrij gesteld is van te betalen lasten , maar nu hij in Heerenveen ligt wordtb hij aangeslagen voor enz.
aan het eind vermeld zij dat mijn man Conelis Rommerts di kan neyt schrijven en ik gebrekkig enz.enz. jaar 1815 (3)
Rommerts Rommert, 700 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
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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)
Rommerts Simke 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)

Rommerts Sjoerd te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Rommerts Sytse hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 8 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Rommerts Sytze 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)
Rommerts Tjeerd 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)
Romondt van O. Lid der Gedeputeerde Staten te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President
en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den
Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Rompel hij wordt voorgedragen voor de post van Magazijnmeester Controleur van het zegel i.p.v. Schelle, jaar 1821 (1)
Rompel ….? ---- Meulen van der Dirk, Molenaar en Bakker te Ureterp, tweemaal een handgeschreven brief met zijn
handtekening, onderwerp verzegeling van zijn Molen door de missieve van de controleur Rompel ….? Verder genoemd
Harmenson Lammert wonende op de Eewal te Leeuwarden en dat deselve als Deurwaarder als te gevaarlijk om een publieke
functie waartenemen enz. jaar 1814 (7)
Rompel ….? Controleur der Belastingen, In de nacht van 2e tot de 3e dezer maand is het paard van voornoemde op de Gorredijk
een oor afgesneden, waardoor het zelve voor dieAmptenaar onbruikbaar is geworden welliogt is dezelve wegens zijn activiteit bij
baatzuchtige personen gehaat enz. en ook beschouwd men deze ambtenaar als oorzaak dat de Commies Pauli ….? Ten gevolge
van herhaald klagten is ontslagen enz. enz. jaar 1814 (1)
Rompel ….?---- Hoeksma Sipke Merks een voordracht voor de functie van taxateur van Turf, onder de gegadigden is ook Zijlstra
Pieter Pieters die met alle lof de functie tijdelijk heeft waargenomen van de Controleur Rompel ….? jaar 1815 (1)
Rompel ….?---- Sytzama ….? Hij bedankt voor de functie van Ontvanger der Registratie en van het zegel te Kollum enz., de
voorkeur wordt gegeven aan de heeren Driessen ….? Thans Ontvanger in d Lemmer en Rompel ….? Te Leeuwarden sedert 1812
op het kantoor der hypotheken en enz. jaar 1817 (1)
Rompel F. F. hij is benoemd tot ontvanger te Gorredijk enz. jaar 1823 (3)
Rompel Fredericus Franciscus geb. 09-10-1797 te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor de functie
van Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. jaar 1823 (3)
Rompel Fredericus Franciscus geb. 09-10-1797 te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor de functie
van Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. enz. en een dankbrief met zijn
handtekening aan de koning voor zijn benoeming. jaar 1823 (3)
Rompel Fredericus Franciscus * 9 Oktober 1797 te Leeuwarden hij staat vermeld op een document van voordracht voor de functie
van Ontvanger van Registratie en Domeinen te Gorredijk i.p.v. Glinstra de Zwart Vincentius die ontslag heeft genomen jaar 1822
(3)
Rompel Fredericus Franciscus hij wordt benoemd tot Magazijnmeester en controleur van het zegel te Leeuwarden enz. jaar 1821
(2)
Rompel Fredericus Franciscus* 09-10-1797 hij staat op een lijst van voordracht (met veel extra informatie zoals geboorte enz.) der
personen voor de functie van Ontvanger der Registratie enz. te Franeker jaar 1822 (3)
Rompel Fredericus Franciscus, er zijn 3 procesverbalen van de uitslag der gezegde naziening opgemaakt waar uit blijkt dat door
den Ontvanger Gousset van Heel Marinus Elisa over de tijdvakken van1juni 1834 tot enz. en ten 2e dat door den waarnemend
ontvanger Hoek Bent Cornelis over de tijdvakken van enz. ten 3e Haer van der Philip Maurits enz. jaar 1837 (6)
Rompel Fredericus Franciscus, hij is benoemd tot Ontvanger der registratie en domeinen enz. enz. i.p.v. de ontslagen heer Glenstra
de Swart Vincentius (Swart Glensra de Vincentius) jaar 1823 (3)
Rompel L. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft
laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als zodanig geformeerd te
worden maar enz. jaar 1815 (2)
Rompel L. 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)
Rompel Nicolaas, 376 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)
Rompel T. of F.? staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der
Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Rompel….?---- Schelle van ….?, Magazijnmeester controleur hij wordt benoemd tot Ontvanger der Domeinen te Dokkum in
zijn plaats wordt voorgedragen de heer Rompel….? die al langer dan 6 jaar als 1e commies heeft gefunctoneerd en hij is knap,
uitmuntend van gedrag enz. jaar 1821 (1)

6683

2 deel 2, 12
04-01-1819

6683

2 deel 1
Blz. 8
04-01-1819

6709

36 deel 2 blz.
13
16-01-1822

6671

54 deel 2
blz. 12
22-01-1818

6671

54 blz. 16
22-01-1818

6648

66 blz. 7
14-02-1816

6052

826
20-11-1819

6244

314
14-04-1814

6624

242
09-02-1814

6386

89
11-08-1814
76
1707-1814

6385

8362

450-25
08-05-1841

6256

313
29-03-1815

6671

54 deel 2
blz. 16
22-01-1818

6683

2 deel 2, 17
04-01-1819

8280

517-11, 46
19-05-1840

8280

517-11, 47
19-05-1840

8367

554/5

5986

262 lijst 4.
08-04-1814

Romswinckel A. C.. te Nieuwerkerk 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)
Romswinkel A. C. Predikant te Nieuwerkerk tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Romswinkel A. C. te Nieuwerkerk, 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)
Romswinkel A. K. te Nieuwerkerk in Schouwen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Romswinkel A. K. te Nieuwerkerk in Schouwen Predikant Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Romswinkel A. K. te Nieuwerkerk, 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)
Ron de Jacob & Sons---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden te
Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de Hoffnung
gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de
eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg uit
wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor
ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian, Baugeman Huygens C.
D. R. M.? enz. jaar 1819 (6)
Ronda Frans Allerts 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)
Ronda Gatze Jans---- Hoekstra J. K. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de
agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten
meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz. en opgedragen aan
de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en
Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen,
zie daar) jaar 1814 (7)
Rondaan Pietje Freerks---- Oudeboon Sjoerd Gerrit en zijn huisvrouw Rondaan Pietje Freerks te olsward . Onderwerp: hun request
dat hun enige zoon Oudeboon F. S. uit den Landmilitie onslagen mag worden enz. enz. jaar 1814 (2)
Rondaan Pietje Freerks---- Oudeboon Sjoerd Gerrits en zijn huisvrouw Rondaan Pietje Freerks wonende te Bolsward ouders van
Oudeboon van Rondaan F. S. wende zich in hunne diepe verlegenheid en gehele verlatenheid enz. enz. In hunne grijzen ouderdom
van ruim 80 en 75 jaren hebbende hun enige eerder enoemde zoon als enige steun en verzorger van hun ouderdom zijnde hij
opgeroepen voor de Landmilitie en dienende in Kampen zij verzoeken enz. enz. jaar 1814 (2)
Rondaert Karel Ludovicus Napoleon, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 06-06-1813 Gent, 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)
Rondag J., , 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)
Ronde de J. H. te Zwartsluis Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ronde de J. H. te Zwartsluis 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)
Rondema Jan te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Rondema Jan te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Rondema, Jan , Mester Timmerman te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een request betreffen
de de post, schatter bij de personele belastingen te Sneek enz. enz. 07-06-1841 (6)
Rondhout Luitsen Meljes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en
Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
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Ronduiten M. 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
Ronge Lambert Joseph, geboren Luik 1788 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook 8
kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd
zijn. Jaar 1824 (6)
Ronhaar Wilhelmina Frederika gehuwd met Wiggers J. A. , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Ronne Bauke Veldwachter te Buitenpost 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)
Ronner Arjen Berends 3 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)
Ronner Arjrn J. Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Ronner Ary 3 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)
Ronner Berend Marrum Veerschipper, jaar 1837
Ronner Berend Schipper van Marrum op Leeuwarden. , jaar 1837
Ronner Dirk Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
Ronner Feike Berends 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)
Ronner Feyke Berend, 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)
Ronner Fyke Berends 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 142
Ronner H. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Ronner H. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Ronner Hendrik Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Ronner J. zijn rekening wordt betaald wegens het schrijven van 2 rekeningen enz enz. hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Ronner Johannes Reins, Remplacant voor Veltman Pieter Jacobs van Bolsward onbekwaam is voor de Militaire dienst enz. als
bijlage een attest van de Chirurgijn Rauen J. A. Jaar 1814 (2)
Ronner Johannes Riens,---- Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die
volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik, Baaden Hendrik, Vries de Pier
Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1)
Ronner Jouke te Collum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in
het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Ronner Jouke, Gortmaker 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)
Ronner? E. A. Schoenmaker, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Ronstorff J. E. 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
Ronstorff J. J. te Brussel [1] wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. 22
Januari 1824 (5) dossier 40
Ronstorff J. J. te Brussel, [2] 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
Ronstorff ….? 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)
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Roo (s?). E. 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)
Roo d. Ruurt Aelzes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Roo de Egbert Lukas 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)
Roo de K. Ǽ te Blija wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Roo de K. Marrum/Nijkerk Schipper op de Hoop van Zegen vermeld in een document met als ondewrerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Roo de K. Y. te Blija 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)
Roo de Mannes 29 jaar wonende te Apeldoorn, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking
van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Roo de Mannes Apeldoorn Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Ooststellingwerf, jaar 1916 (3)
Roo de Mannes te Apeldoorn, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Roo de Mannes te Apeldoorn----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Roo de Ruurt Aelzes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Roo de Ruurt Elzes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Roo de Simen, 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)
Roo de Taelze Jans moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Roock de ….? Do. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Roock de A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Roock de A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Roock de A. gepensioneerd Kapitein ter Zee lid van de Provinciale Staten van Vriesland enz. heeft een request ingediend
betreffende bezwaar uit hoofde van zijn Kapiteinspensioen hij geen enz. jaar 1816 (1)
Roock de A.---- Hannema Jacobus Apothecarius en Zoutbrander te Harlingen geeft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland
met eerbied te kennen dat hij sinds 1802 als lid der Regering van Harlingen en nu hij de leeftijd van 62 jaren heeft bereikt worden
deze werkzaamheden voor hem moeilijker ook al omdat de heeren Roock de A. en Noten van W. S. onlangs hun ontslag
bekomen hebben enz. jaar 1814 (1)
Roock de A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Roock de A. 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)
Roock de A. verder de aannemer Swart Siebe betreft een herstel van woorden dat hij absent zou zijn enz. jaar 1814 (2)
Roock de Ad : 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)
Roock de Adriaan Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Roock de Adriaan 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)
Roock de Adrianus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Roock de Adrianus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Harlingen enz. jaar 1816 (8)
Roock de G. , 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 sa Rook

6422

460
02-10-1817

6422

460
02-10-1817

8373

682/3
12-07-1841

8380

823-3
20-08-1841
767/10
05-08-1841

8377

8384

911/8
14-09-1841

6671

54 blz. 4
22-01-1818

3700

22-B
05-2-1836

3700

22-C
04-02-1837

3700

22-A
05-02-1835
22-D
09-02-1842

3701

3699

A-22
15-02-1834

3701

22-C
08-02-1839

3700

22-A
05-02-1835
146
06-02-1918
102, 105
22-07-1814
615-2, 15
19-06-1840

9186
6385
8285

8285

615-2, 15
19-06-1840

6840

36-A
blz. 30
22-04-1824

6278

194-3
20-02-1817

8280

517-11, 27v
19-05-1840

6251

1063
09-11-1814

6424

609
10-12-1817

de J. F. (Joan Frederik) men overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar
1814 (3)
Roock de Gerhard Johan Diederik---- Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard
Johan Diederik geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon van
Roock de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te Birdaard die
in het huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)
Roock de Johan Frederik---- Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard Johan
Diederik geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon van Roock
de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te Birdaard die in het
huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)
Rood A.---- Molenaar L. N. te Lemmer (Doctor te Warga) in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij om
een inhouding op het tractement van de Commies Rood A. te Sexbierum wegens een schuld met een gespecificeerde lijst met
schulden, jaar 1841 (7)
Rood A.----Molenaar L. N. een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om wegens een schuld die A.
Rood aan hem heeft beslag te mogen leggen op zijn tractement jaar 1841 (2)
Rood Antonis---- Vellinga Jacob Wytzes te Dantumawoude hij verzoekt aan de Gouveneur van Friesland in houding op het
tractement van betaling van Rood Antonis te Sexbierum i.v.m. een schuld en een handgeschreven brief met de handtekening van
Vellinga Jacob Wytzes en een handgeschreven brief met de handtekening van Rood Antonis jaar 1841 (6)
Rood Antonius ----- BierbaumVietor N. B. te Dronrijp, Onderwerp een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij
het heeft over inhouding op het tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden (bijgevoegd ook de
schuldbekentenissen door hem ondertekend) , en ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening , wordt verder
genoemd Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (8)
Rood De ….? Te Terheide 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)
Rood de Abraham---- Dronrijp Abraham de Rood onecht kind, 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)
Rood de Abraham---- Dronrijp Abraham de Rood onecht kind, 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)
Rood de Abraham, 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)
Rood de Dronrijp Abraham onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad
Leeuwarden opgegeven om naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Rood de Dronrijp Abraham, onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)
Rood de Dronrijp Abraham, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839
(8)
Rood de Dronrijp Abraham, 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)
Rood Jacob Petrus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Rood Jan J, . de burgemeester van Harlingen is debet aan hem f. 15 wegens het recuiveren van 2 paarden en een hooiwagen jaar
1814 (2)
Rood Jr. ….? 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)
Rood te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Rooda (Roorda?) Tjitte Sjoerds Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Rooda Albert Jelles de weduwe Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar
1817 (3) dossier (6)
Rooda Albert T. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Rooda Arjen Freeks---- Postma Pieter Pieters 76 jaar Hij schrijft en zet zijn merk onder de brief hij is wonende bij zijn schoonzoon
Rooda Arjen Freeks, Huisman in het Klooster Anjum onder Berlikum Onderwerp: dat hij alle jaren in het Gemeente quosatie is
aangeslagen , dus hij vind dit niet goed enz. Enz, jaar 1814 (3)
Rooda Cornelis 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
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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)
Rooda Cornelis Cornelis 441 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)
Rooda Eltjen Alberts Koemelker te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie
der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop
van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3)
dossier (6)
Rooda Eltjen Alberts, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig
cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Rooda J. S. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Rooda Jacob B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Rooda Jarig IJdzes 307 Makkum 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)
Rooda S. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Rooda T. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Rooda Take 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)
Rooda Wilke Joh., Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St.
Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op de grens de
eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens
de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob
Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe Piers de erven,
Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?, Pietersen Pieter
Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,
Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets is
getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Rooda Wilke Johanis---- Bouseint Gerrit Cornelis schrijft een brief aan de Gouverneur met het verzoek een vergunning te krijgen
voor het bouwen van een Winkelierswoning onder St. Jacobi Parochie aan de Oude Bilddijk omdat de volmagten van het Oudbild
Rooda Wilke Johanis en Wasenaar Dirk Annes dit verzoek tot tweemaal toe heeft geweigerd enz. jaar 1840 (6)
Rooda Wilke Johannes (1e Luitenant) staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3)
Dossier (15)
Rooda Wilke Johannes (Kapitein) staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3)
Dossier (15)
Rooda Wilke Johannes 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)
Rooda Wilke Johannes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van Oudebildzijl in een document wat hij mede ondertekend
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Oudebildzijl
enz., jaar 1841 (6)
Roodbaard Herman Deddes, Een dossier waar hij in voorkomt , het is een verslag wegens een examen voor toelating als kwekeling
op de Veeartsenijschool te Utrecht, ook het door hem gemaakte examen mat daaronder zijn handtekening is aanwezig, met een
lijst met uitslag van examen enz. enz. jaar 1841 (15)
Roodbaard Herman geboren te Groningen wonendete Leeuwarden, zoon van Roodbaard Lucas Petrus Architect in het aanleggen
van tuinen en van DeddesHilligje Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht
jaar 1841 (3)
Roodbaard Lucas Petrus---- Roodbaard Herman geboren te Groningen wonendete Leeuwarden, zoon van Roodbaard Lucas Petrus
Architect in het aanleggen van tuinen en van Deddes Hilligje Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks
veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)
Roode de S. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Gehele provincie (122)
Roode de A.---- Beijma v. C. L. Advocaat Fiscaal en Roode de A. Equipagemeester dat hem door de municpaliteit de vrijheid
gegeven is om enz. in ’t Bolwerk agter s’Lands Werf betreft een extract uit het resolutieboek van 7 december 1795 van de stad
Harlingenis aanwezig enz. jaar 1816 (5)
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Roode de Hendrik * 14-11-1797 Amsterdam; 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)
Roode de J. H. te Zwartsluis Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Roode de S. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Roode de S. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Roode de Wobbe Douwes te Lippenhuizen († 18-02-1814) , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de
opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen
deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Roode Dooitze, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Roode J. Bergen op Zoom Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Roode Jan Veldwachter Nes Met Signalement, jaar 1916
Roode Johan Casper Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Flankeur 29-8-1836 Overleden te Semarang, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Roode Yetze Jans , hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813 te hoog en
onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
Rooden Agenietje wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Roodenhuis Pier Jans ---- Jong de Klaas Tjipkes Veehouder te Baard een aantal van 22 vol en gelde schapen gehad hebbende
waaronder hij ene besmettelijke schurft ontdekt heeft zo mijn buurman mij genoodzaakt heeft enza. enz. heeft hij de schapen
geleverd aan de slagers Tolsma Wytze Feykes en Roodenhuis Pier Jans beide te Baard voor de somma van 80 nederlandsche
guldens maar dat de schapen bij leven waard zijn 230 guldens enin een handgeschreven brief met zijn handtekeninf verzoekt hij
nu een schadevergoeding enz. enz. ook aanwezig een handgeschreven verklaring van de beide Slagers met hun handtekening en
een document van de Grietman van Baarderadeel Buma Bernhardus dat hij een billijke aanspraak kan maken op vergoeding enz.
jaar 1821 (4)
Roodenhuis Pieter de erven te Harlingen Zijn grond wordt gewaardeerd dit i.v.m. de onteigening van zijn gronden voor de aanleg
van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)
Roodenhuis Syske Jelles 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)
Rooders Franke Willems 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)
Rooders Willem Franken 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)
Roodewijk J. Hij ondertekend de volgende brief De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Roodhof Itte Harens ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met
Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)
Roodhof Itte Harmens ---- Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de
controleur Bonga zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan,
Kasteleinsche te Warns gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz. en Boer de Haring Pieters van beroep
Boer en Maakab Wouter Martens van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens Boer te Scharl , Roodklif
Jochum Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen
bekomen enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz. jaar
1819 (9)
Roodhof Itte Harmens---- 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)
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Roodhof Itte Harmens, Hij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.
en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en
afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Roodhof Jan L. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar
1824 (3) dossier (45)
Roodhof Jan Lammerts ---- Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters, Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als gecommiteerden van
den Dorpe Warns en Scharl in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verlichting over den jare 1812 dat hoedanig wij
ons ook gedragen hadden betrekkelijk de vorderingen door de Gemeente Ontvanger van Stavoren tegen ons gedaan enz. enz. en
dat de President Burgemeester Lootsma J. A (Jacob Aukes) van Stavoren alle pogingen in het werk steld om de execitie van het
decreet van zijne Koninklijke Hoogheid van 14 juni 1814 Ten onze koste ja zelfs ten koste van de waarheid tegen te werken enz.
enz. enz. mede ondertekenaars Roodhof Jan Lammerts, Zijp van der Wijtze Atzes, Husman Tjomme Herkes jaar 1815 (8)
Roodhof Jan Lammerts---- 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)
Roodhof Jan Lammerts, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma
Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil
en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Roodhof Jelle Reins ---- 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)
Roodhof L. 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)
Roodjer Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 2 wegens geleverd brood ten dienste van de Nationale Garde
enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Roodklif Jochem Loofs---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke
Martens, Hijlkema Lolle Rimmerse en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij
Laaxum alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e bij hem hebben vervoegd vier
personen uit Enkhuizen welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet
levendig welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)
Roodklif Jochum Loofs---- Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de
controleur Bonga zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan,
Kasteleinsche te Warns gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz. en Boer de Haring Pieters van beroep
Boer en Maakab Wouter Martens van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens Boer te Scharl , Roodklif
Jochum Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen
bekomen enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz. jaar
1819 (9)
Roodklif Jochum Loofs Visser te Laaxum jaar 1822
Roodklit Loof Jochems 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)
Rooge Ruurd Hielkes staat vermeld in een brief van de Luitenant Collonel Pabst Commanderende het Battaillon Infanterie no. 3
dat hij is gedeserteerd enz. jaar 1815 (1)
Rooi de Eelke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Rooij de Adriaan * 22-01-1819 Roozendaal staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt,
die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen,
vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)
Rooij de Bernardus, 230 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)
Rooij de Johannes Agent van Politie 1e klasse te Dockum 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)
Rooij de Johannes Bernardus Gemeenteveldwachter te Balk 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)
Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige
enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen
is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman
Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de
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Landmilitie en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof
Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer, Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr.
Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen
verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans
die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart
1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz. jaar 1814 (9)
Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige
enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen
is, zij verzoekt zijne vrijstelling , een volgend document van de Burgemeester van Harlingen, dat de vrouw bekend staat als voor
eene wier zaaken vooral niet ongunstig enz. en dus hij schrijft dat de hulp van hare zoon niet nodig heeft en de aanvraag van de
hand wordt gewezen enz. jaar 1814 (5)
Rooij de Petrus Gosliga wonende te Wirdum zoon van Wijlen Gosliga P. (Ds) te Wirdum in een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij is geboren in de jare 1796 de 6e december voor de loting van de Militie enz. dat hij als
Chirurgijn wil dienen enz. dat de President van het geneeskundig bestuur de heer Coulon v. J. enz jaar 1815 (12)
Rooij Johannes 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)
Rooij La Hette Jentjes 382 Beetgum 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)
Rooij van Laurens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te kennen wonende ’s Gravenhage te
geboren in de jare 1771 te Bladel regio ’s Hertogenbosch dat hij Dragonder van den jare 1794 tot 1805 zijnde 11 jaren dat hij
gehuwd is in 1802 dat zijn vrouw overleden is in 1816 en hij weduwnaar met 3 kinderen is enz. hij kan niet schrijven en
ondertekend met een X met als getuigen dat hij dat handmerk heeft gezet Meer v.d. J. en Reefkes M. G. enz. jaar 1817 (2)
Rooijaards H. J. (Dr.) te Meerkerk, 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)
Rooijen van Petrus 397 is zijn volgnummer en Utrecht 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)
Rooijen van S. 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)
Rooijens ….? Ds. Classis van Gouda Predikant Classis van Gouda 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)
Rooijens G. J. te Amsterdam, [1] 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
Rooijens G. J. te Amsterdam,[2] 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
Rooijens G. J. te Harlingen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Rooijens G. J.te Leerdam, 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)
Rooijers G. J. te Harlingen Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Rooitsma S. te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte)
Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Rook Adrianus P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Rook de A. ---- 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)
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Rook de A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Rook de A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Rook de A. 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)
398
Rook de Adrianus te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
30-05-1818
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
424-25
25- Rook de Afrianus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
1422
Rook de J. F. (Joan Frederik) en Fockens L. (Lukas) beide Predikant ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat
10-11-1814
hunne Tractement in de jare 1811-1812-1813 onder het Fransche Bewind niert betaald zou worden aangezuiverd en heeft de
kerkeraad enz. jaar 1814 (4)
826
Rook de J. F. (Joan Frederik) en Fockens L. (Lukas) Predikanten der Hervormde Gemeente te Sneek geven met diepe eerbied te
23-06-1814
kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij herhaalderlijk bij hunne kerkeraad en de Heren
Burgemeesteren der Stad Sneek om uitbetaling van hun agterstallig Tractement maar enz. jaar 1814 (2)
1114
Rook de J. F. (Joan Frederik) Prezes ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek
9e blz. van
voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot
kolommen
betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
729/5, 290
Rook de J. L. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 25-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Rook de J. L. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 30
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
66 blz. 6
Rook de P. A. te Bommel Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
14-02-1816
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)
526-1, 8
Rook de te Birdaard, Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
22-05-1840
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)
949/8
Rook de weduwe te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
20-09-1841
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
255-B
Rook Jan 575 Zwartsluis is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
255-B
Rooke Pieter Jans 337 Vollenhove is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
615-21
Rooker Dooitse het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als dienstpligtig schutter enz. en
19-06-1840
met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 2 kinderen en heeft een stijve arm in dienst gekregen en zeer behoeftig
enz. jaar 1840 (4)
925/12
Rooker Gerrit----- Heemstra Jacob Geerts door het overl. op 5 Juli 1841 van de kundige en zeer verdienstelijke Onderwijzer op de
18-09-1841
school te Beetsterzwaag zijnplaatsvervanger is Rooker Gerrit jaar 1841 (2)
725-1_6
Rooker Roelof---- Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje wonende te TerHorne het betreft een
17-07-1839
Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm allen
wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij ontvangen een Concent om
die uit te voeren enz. jaar 1839 (4)
725-2_2
Rooker Roelof---- Meulen van der Pieter Hoofdcommies en Ontvanger der Belastingen te Oldeboorn en Rooker Roelof en
17-07-1839
Boverman Wilhelm Rutrgerus beide Commiesen der Belasting in Utingeradeel het betreft Bruinsma Sjouke Rienks Tapper te
Terhorne een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke
Belastingen enz. jaar 1839 (3)
725-1_6
Rooker Roelof---- Vries de Klaas Jacobus de weduwe van beroep Schippersche wonende te TerHorne het betreft een
17-07-1839
Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Belastingen Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman
Wilhelm Rutgerus allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij
ontvangen een Concent om die uit te voeren en ook genoemd haar 2 zonen Vries de Klaas Jr. en Vries de Beerend enz. jaar 1839
(4)
1114
Rooks de J. F. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de
15-09-1814
diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen voor de Armen Diakonie en evt, de
onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
334
Rooling B. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
10-04-1815
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)
615, 1e afd.
Roolvink Gabe Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
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Roolvink Gabe, 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)
Roolvink Gabe, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Roolvink Gabe, 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)
Roolvink Gabe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Roolvink Sije Gabes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Room Klaas 516 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)
Roomboter en Kaasfabriek Frisia te Zurich, een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Recerve“ gebruik te mogen
maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld
de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1907 (1)
Roomers Pieter Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Ommerschans. Fuselier 10-8-1836 Overleden te Makassar, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Rooms Katholiek Politiebond “ST. MICHAEL” de ondergetekenden Stoop Petrus Josephus Antonius, Voorzitter en Koster
Martinus Dominicus wonende Kruisstraat 30 te Tilburg, Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. in Gemeenten met meer dan 1500 inwoners enz. jaar 1917 (3)
Rooms Katholijken, Onderwerp: een brief waarom deze Kerk(en) in Gaasterland de Doopboeken niet aan de ambtenaren hebben
overhandigd zoals de hervormden dat hebben gedaan in den Franschen tijd enz. jaar 1825 (4)
Roomsch Catholijke Gemeenten---- Albada F. D. Asessor van Gaasterland tekend een brief met als onderwerp: dat de
doopboeken van de Roomsch Catholijke Gemeenten in dezen bedrijve gevestigd zijn tijdens de doopboeken onder het Fransen
bestuur gedeponeerd en overgebragt naar den ambtenaren van den Burgelijken stand enz. enz. maar dat de Roomsch Catholijken
geen contra gehouden hebben enz. enz. jaar 1825 (10)
Roomsche Kerk van Oldeholtpade wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in
de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen ,
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Roondema Andries G. te Sneek heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) van de
gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie Vriesland worden
geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden
voldaan enz. jaar 1815 (4)
Roop of Roep Cornelis, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Roorda Jacob Bottes (in kwaliteit) , 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)
Roorda (de Heer) te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Roorda ….?---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen
het releve van landen van 1821 en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van
beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van
der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij
bezitten enz. jaar 1822 (7) (dossier 25)
Roorda ….? de weduwe 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)
Roorda ….? de weduwe te Garijp 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)
Roorda ….?---- Noord van H, eerste commies van Roorda ontvanger der belastingen maar door de slechte gezondheid van de heer
Roorda zal hij zijn functie waarnemen enz. enz. jaar 1822 (4
Roorda ….?, Ontvanger der Belastingen er is geen bezwaar tegen zijn aangevraagde verlof mits hij een vervanger heeft enz. jaar
1823 (2)
Roorda A. E. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Roorda A. G. Boer en Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Roorda A. G. te Oosterwierum Gem. Jorwert staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende
de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Roorda A. J. , 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)
Roorda A. S.---- Olivier Sipke Tietes Landbouwer en Hengstehouder te Dronrijp dat zijn Bruine Hengst op 10 augustus afgekeurd
is geworden en op de 15e dezer gesneden is door Roorda A. S. van beroep Kastelein te Leeuwarden enz. jaar 1840 (7)
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Roorda A. Sakes Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Roorda A. 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)
Roorda A. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Roorda Abele J., 237 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)
Roorda Alb. J. de weduwe te Burum , een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake overtreding op de wet
van Geslacht , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. Jaar 1825 (2)
Roorda Albert G., Slager 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)
Roorda Albert Gosses ---- Feyens Ate Gerlofs , Swart Meindert Martens geadmittteerde Beurtschippers te Oosterwierum
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreft de vaart van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek dat zij
benadeeld worden door eene Roorda Albert Gosses en Douwma Douwe Tjerks beide Slagers te Oosterwierum welke een Jagtschip
hebben aangelegd en daarmee vervoeren enz. jaar 1814 (2)
Roorda Albert Jelles de weduwe, Landbouwersche ,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)
Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden (no. 39) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor
den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Roorda Albert Sijbrens te Leewarden (no. 27) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Roorda Albert Sijbrens van beroep Koopman te Leeuwarden dat op 26 augustus door hem is gesneden de Afgekeurde Bruine
vijfjarige Hengst van Wouwenaar Egbert Tiedes te Blija enz. jaar 1839 (4)
Roorda Albert Taekes 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)
Roorda Anne Sijbes, 146 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)
Roorda Aren Freerks,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Berlikum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Roorda Arjen Freerks te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Roorda Arjen Freerks te Berlikum 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)
Roorda 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)
Roorda Bauke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Roorda Berend Tj. Scheepsbouwer te Drachten (Pijp) verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief dat op zijn
werf te bouwen schip grot 85 last en langer dan de Sluis te Buitensverlaat verzoekt dan ook dat als het schip klaar is om zoo veel
water uit de buitenste vaart te laten loopen enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag jaar 1908 (6)
Roorda C. , 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)
Roorda Coenraad Willem---- Roorda E. ontvanger der dienst belasting enz. doet het verzoek dat zijn zoon Roorda Coenraad
Willem mag worden benoemd bij het enz. jaar 1825 (2)
Roorda Coenraad Willem, 377 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)
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Roorda de weduwe te Garijp 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)
Roorda de weduwe te Garijp, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roorda E. ---- Noord H. van 1e commies hij is vervanger tijdens de afwezigheid van Roorda E. enz, jaar 1821 (1)
Roorda E. Ontvanger der Belastingen verzoekt verlof van 8 Augustus tot 15 September en zich buiten de provincie te mogen
begeven wegens de opvoeding van zijn kinderen te Rijssel en Brussel enz. enz. jaar 1819 (2)
Roorda E. Ontvanger der Belastingen , hij verzoekt en krijgt verlof om zijn vrouw naar Brussel te geleiden jaar 1818 (2)
Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen krijgt toestemming om twee maanden met verlof te gaan enz. jaar 1821(1)
Roorda E. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij
belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot
de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Roorda E. A. , 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
Roorda E. A. te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Roorda E. A. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Roorda E. A. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Roorda E. A. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roorda E. als Kapitein wordt hij voorgedragen als bij lid de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Roorda E.---- Feit P. A. te Leeuwarden betreft arrest van zijn goederen maar de Ontvanger der directe belastingen Roorda E.
schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij dezelve niet mag verkopen en verzoekt dan enz. jaar
1815 (1)
Roorda E.---- Hazelhof B. is in het kohier der Waterstaat wegens zijn huis letter F. no. 201 te Leeuwarden aangeslagen ter summa
van enz. maar het huis heeft hij verkocht aan Schiere Gerlof Jans en is voornoemde gesommeerd en gerenoveerd doch vruchteloos
en waarop ik (de Ontvanger der belastingen Roorda E.) arrest op op de goederen laten doen en vergezeld door Beitsma T. en
Bavius H. O. een Dwangbevel enz. ook vermeld de goederen waarop beslag is gelegd, alle genoemden onderteken het dwangbevel
enz. jaar 1821 (4)
Roorda E. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen
gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Roorda E. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)
Roorda E. Hij verzoekt om verlof in een handgeschreven brief met zijn handtekening van 7 juli tot 14 augustus wegens familie
omstandigheden enz. jaar 1829 (2)
Roorda E.---- Noord van Hendrik, Deurwaarder Executant der Belastingen te Leeuwarden in dienst bij den ontvanger Roorda E. te
Leeuwarden., een handgeschreven brief met zijn handtekening, een brief naar de Gouveneur waarin hij deze bedankt voor het in
hem gestelde vertrouwen jaar 1814 (1)
Roorda E. ontvanger der belastingen te Leeuwarden in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij verlof om
zijne dochter naar Rijssel te begeleiden en tegelijkertijd zijn vrouw van Brussel af te halen enz. enz. jaar 1818 (2)
Roorda E. ontvanger der belastingen te Leeuwarden, hij verzoekt om verlof met toestemming jaar 1824 (3)
Roorda E. Ontvanger der Belastingen te Leeuwarden,er zijn geene bedenkingen tegen zijn verzoek om met verlof te gaan enz. enz.
jaar 1822 (1)
Roorda E. ontvanger der dienst belasting enz. doet het verzoek dat zijn zoon Roorda Coenraad Willem mag worden benoemd bij
het enz. jaar 1825 (2)
Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden hij wil zig voor 8 dagen absenteren om een reisje naar Holland te
kunnen doen enz. jaar 1823 (1)
Roorda E.---- 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)
Roorda E. te Leeuwarden staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Roorda E. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
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Roorda E. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Roorda E. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roorda E. 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)
Roorda E., Ontvanger der directe belastingen van Leeuwarden vraagt een verlof van 14 dagen teneinde deszelfs zoon voor zijn
opvoeding naar Brussel te geleiden enz. jaar 1817 (2)
Roorda E? te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roorda Eltjen Alberts , hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle
plaatsen met zetters in Friesland 48)
Roorda Evert----- Ballings Jan, Gaardenier onder Huizum, een verzoek aan de de heer gouveneur van Friesland Onderwerp;
invordering van zijn belastingen door Roorda Evert, en een belaglegging, enz. enz. jaar 1814 (4)
Roorda Evert hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van
Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Roorda Evert te Leeuwarden, 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 enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Roorda Evert, 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)
Roorda Evert, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma Bernardus President Burgemeester van
Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij koninklijk besluit enz. jaar 1813
(2)
Roorda Folkert, 4e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Roorda G. (Gerrit) Predikant te Britzum tot Scriba voor de Classis van Leeuwarden 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)
Roorda G. (Gerrit)---- Predikanten, een gezamelijke bref van de predikanten vande Nederduitsche Hervormde gemeente van
Leeuwarden betreffende hun tractement wat onder de Fransche overheersing verwaarloost is
Wordt in genoemd de predikant Roorda G. (Gerrit) te Britzum die als gecommiteerde is aangesteld enz. enz. de brief is getekend
namens de predikanten door Lens A. enz. jaar 1814 (4)
Roorda G. (Gerrit) te Britzum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Roorda G. (Gerrit) te Britzum, 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)
Roorda G. Scriba Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz.
jaar 1818 (5) dossier (24)
Roorda G. te Britsum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Roorda G. te Britsum, 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)
Roorda G. te Britzum 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)
Roorda G. te Britzum, 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
Roorda Gerrit Reinders, 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 )
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Roorda Gerrit 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)
Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening
tegen een billijke betaling over te nemen een klein gedeelte afgesneden weg aan de straatweg onder Marssum bij de Zwettedijk
enz. enz. mewt een tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de belendende personen: Miedema Klaas Nannes te
Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden en Dijkstra Baukje Jacobs jaar 1841 (4)
Roorda H. M. de weduwe te Garijp 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)
Roorda H. P. te Kimswerd 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)
Roorda H. P. te Kimswerd 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)
Roorda H. S. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de
Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid
besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz. en opgedragen aan de volgende
personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze
Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar
1814 (7)
Roorda H. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.
1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Roorda Hans Klazes vader van Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een
staat van opzending de staat met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn vrouw
jaar 1840 (4)
Roorda Hessel te Kimswerd de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van
Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Roorda---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te
kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals blijkt uit de
verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard
Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man
Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van
Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz.
en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw
van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan
Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,
Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp
Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden
genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit
document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. ,
Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J.
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met de
navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus
oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward
welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend
Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader
en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Roorda Iwe Dokkum Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Roorda Iwe hij staat op een staat van voordracht tot benoeming van een veldwachter voor Schoterland jaar 1916 (6)
Roorda Iwe te Dokkum hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Roorda J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Roorda 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)
Roorda J. B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Roorda J. B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Roorda J. B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Roorda J. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Roorda J. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Roorda J. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Roorda J. B. ondertekend mede de Rekening ( deel 2 )gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel
rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als
de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)
Roorda J. B. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten
aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de
rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)
Roorda J. B. te Ferwerd 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)
Roorda J.---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging
gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op
ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken “ die beroerde bliksem, die dweeper” heeft mijn jongen geknepen en ik wil
niet en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz.
enz. en de onderwijzersvrouw pas 20 dagen geleden bevalen spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U
vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden enz. enz.
verder als bijlagen erbij; een getekende handgeschreven brief van de Predikant J. Roorda, wonende te Nes op Ameland , een
getekende handgeschreven brief van de baker Johannes Dirkje weduwe van Ral Douwe, wonende te Nes op Ameland een
getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard J. H. verder een brief met de
handtekeningen van 30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat zij de onderwijzer
steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en
gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een
brief met getuigen en hun handtekening Mosterman Tietje Arends en Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)
Roorda J. 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)
Roorda J. 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)
Roorda J. J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Roorda J. J. 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)
Roorda J. J., 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)
Roorda J. M. 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)
Roorda J. S. 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)
Roorda J. S. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Gehele provincie (122)
Roorda J. S. te Stiens, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint
Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van
behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Roorda J. S. te Warga 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)
Roorda J. S. te Warga 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)
Roorda J. S. te Warrega (Warga) 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)
Roorda J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
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van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Roorda J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Gehele provincie (122)
Roorda J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roorda J. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Roorda J. te Sneek Wagendienst van Sneek naar Leeuwarden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de provincie Friesland
geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5) incl. spoorgids (63)
Roorda Jacob Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Roorda Jacob 38 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden
vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Roorda Jacob Bottes , 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)
Roorda Jacob Bottes lid van het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document;
Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum, Oostdongeradeel,
Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel, Vlieland, Terschelling Met
Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt
beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve
boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Roorda Jacob Bottes, 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)
Roorda Jacob Bottes, 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)
Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in
qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd tot de verkoop der vastigheid &
effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders
Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der
G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a. f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f.
700.-, Uitgaaf; Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J., Hanekuijk J. W. jaar
1815 (12)
Roorda Jacob Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met
verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen
geautoriseerd tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij
dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang
van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a. f. 250.-,
Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf; Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur
Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J., Hanekuijk J. W. jaar 1815 (12)
Roorda 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)
Roorda Jacob 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)
Roorda Jacob 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)
Roorda Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met
overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district
Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Roorda Jacob wonende te Harlingen schrijft en ondertekend een brief geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij is benoemd
tot Lid van den Vroedschap aldaar maar dat hij dit niet kan doen ook al omdat hij de leeftijd van 78 jaren heeft bereikt en zijn
gezondheid enz. jaar 1814 (1)
Roorda Jacob, ,---- Komst Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur tot toestemming tot
het verkopen van het pand Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele
verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811) en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de
Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd Embden Pieter Barends wonende in de Bagijnestraat letter
F. no. 334 te Leeuwarden, en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens
Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen, Komsma Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen, Smits Hendrik J. ,
ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)
Roorda Jacob, 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)
Roorda 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)
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Roorda Jacob, Wildtschut Jelle en Sandt van Nooten Willem geven met verschuldigde eerbied te kennen in een brief door hen
ondertekend gericht aan de Gouverneur van Vriesland dat zij wonende te Harlingen en in qualiteit als bewindhebberen van ’t
Huijs en Hof Roma aldaar gelegen en in 1634 door eenige particulieren is opgericht een Beurs genaamd de Schippers, Kooplieden
en Bootsgezellen Buidel enz. in anno 1643 is door de Bewindhebberen aangelegd het Huis en Hof Roma zoo tot het houden van
vergaderingen als tot een Herberg en Logement in den jare 1664 wierd die inschrijving enz. jaar 1814 (6)
Roorda Jakle Tjerks, 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)
Roorda Jan Jansen 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)
Roorda Jan naar Sundwall, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Roorda Jan Pieters, 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)
Roorda Jan Sijbes te Leeuwarderadeel 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)
Roorda Jan Sijbes, 160 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)
Roorda Jan Sjoerds Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Roorda Jan, de Oostkust van Afrika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Roorda Jelle Alberts, 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)
Roorda Jelle H. Winkelier 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)
Roorda Jelle Hendriks , Winkelier te Warga een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens
zijn dienstbode jaar 1824 (2)
Roorda Jelle Hendriks en Roorda Sjoukje Hendriks te Warga verzoekt kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der
memorie van de boedel van wijlen Tjisses Douwe overleden 19-01-1823 te Irnsum van 350 gulden enz. jaar 1825 (2)
Roorda Jelle Hendriks---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelle Hendriks, Koopman van
beroep beide te Warga woonachtig memorie van de nalatenschap van Tjisses Douwe, overleden zij verzoeken kwijtschelding van
de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)
Roorda Jelte Hendriks---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelte Hendriks beide te Warga,
Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Tjisses Douwe te Eernsum (Irnsum)
overleden enz. jaar 1825 (2)
Roorda Jetse Jacobs 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)
Roorda Jisk Sjoerds Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Roorda Joh. Sytses Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Roorda Johannes S. A., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4)
dossier (21)
Roorda Johannes Takes 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)
Roorda Jurre Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
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Roorda Jurre, 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)
Roorda Lammert Pieters---- Drost Jan Jacobs en Helden Jacobus Abrahams en Roorda Lammert Pieters betreft een aanvraag door
de Ontvanger der Belastingen te Drachten om de gedwongen verkoop van hun goederen jaar 1815 (1)
Roorda M. E. Ontvanger der Belastingen enz. geeft te kennen dat hij dagelijks door zijne borst en rug aangetast en hij in deze
toestand echter verplicht is en dat het zeer moeilijk enz. en hij voorsteld dat de persoon Noord van Hendrik enz. jaar 1825 (1)
Roorda Martinus J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Roorda Pieter Hanzes 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)
Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een staat van opzending de staat
met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn vrouw jaar 1840 (4)
Roorda Pieter Hanzes, 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)
Roorda Pieter Tjerks 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)
Roorda Pieter Tjerks, 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)
Roorda Pieter Tjerks, 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 )
Roorda Pijteren J. , 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)
Roorda R. A. 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)
Roorda Reinder (61 jaar) Stiens Veldwachter, jaar 1922
Roorda Reinder wordt betaald voor leverantie van driehonderd Pieken enz. jaar 1815 (1)
Roorda Ruurd H., 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)
Roorda Ruurd hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend document;
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)
Roorda Ruurd Klazes Leeuwarden Veldwachter jaar 1821
Roorda Ruurd te Rinsumageest hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein
Willem Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814 en tekent bezwaar aan omkleed
met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814 (4)
Roorda Ruurd Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet
overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district
Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Roorda Rykle Alberts 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)
Roorda S. in leven gehuwd met Douwes A.---- Douwes A. de weduwe van Roorda S. te Leeuwarden onderwerp: het verzoek om
terugzending van haar request jaar 1818 (1)
Roorda S. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roorda S. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Gehele provincie (122)
Roorda S. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Roorda S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Roorda S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Roorda S. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Roorda S., 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)
Roorda Sjoerd J. de weduwe Boerin 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)
Roorda Sjoerd staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelte Hendriks beide te Warga, Onderwerp is vrijstelling
van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Tjisses Douwe te Eernsum (Irnsum) overleden enz. jaar 1825
(2)
Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelle Hendriks, Koopman van beroep beide te Warga
woonachtig memorie van de nalatenschap van Tjisses Douwe, overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat
aangeven van enz. jaar 1825 (4)
Roorda Sjoukje Hendriks---- Roorda Jelle Hendriks en Roorda Sjoukje Hendriks te Warga verzoekt kwijtschelding van een boete
betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tjisses Douwe overleden 19-01-1823 te Irnsum van 350 gulden
enz. jaar 1825 (2)
Roorda Stijntje, 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)
Roorda Sybe Freeks Huisman te Stiens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Roorda Sybe Freerks te Stiens en Huisman aldaar, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Stiens in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Roorda Sybe Freerks, Huisman te Stiens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District Stiens jaar 1822 (2)
Roorda Syberen Jackers Koopman en Huisman onder Menaldum hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van
Vriesland dat hij in 1813 op order van, Meulen van der A. B. destijds Adjunct Maire gemeente Menaam wonend te Menaldum
heeft van hem gekocht twee paarden ten dienste van den lande enz. voor de somma van enz. maar dat dat nog niet is betaald enz.
jaar 1816 (2)
Roorda T. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Roorda T. P. de weduwe te Marsum, 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)
Roorda Taeke D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Roorda Take 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)
Roorda Teeke P. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Roorda Theodorus Veehandeaar te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar 1916 (4)
Roorda Tjakele Tjerks---- Klooster Ye Luwes hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat
hij niet te Hallum woont en geboren is te Schiermonnikoog hebbende een broeder met de naam Klooster Anne Yjes te Dockum en
volgens onze naspeuringen zou hij zig bevinden te Stiens en wel voornamelijk bij Roorda Tjakele Tjerks enz. jaar 1814 (2)
Roorda Tjebbe 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 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)
Roorda Tjeerd, Wagenmaker te Wijtgaard Onderwerp; een proces verbaal 24 Mei 1841 (6)
Roorda Tjerk Palma Pieter, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Pietersbierum, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
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Roorda Tjerk te Pietersbierum, Beurt en Veerdienst van Pietersbierum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Roorda Tjerk te Pietersbierum, Beurt en Veerdienst van Pietersbierum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Roorda Uilke Johannes St. Jacobi Parochie wordt vermeld als verkoper op en document genaamd lijst van aangekochte Merrie
Veulens met de naam van de koper enz. jaar 1840 (4)
Roorda van Eijsinga S. te Westzaan, 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)
Roorda van Eijsinga Schelte Hessel is benoemd tot lid der commissie ter herziening van de wet van 31 januari 1810 op het beheer
van Dijken in plaats van de heer Block van Scheltinga de ….?, wegens zijn overlijden enz. jaar 1816 (1)
Roorda van Eisinga Schelte Hessels 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)
Roorda van Eysinga S. te Westzaan Gecommitteerde 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)
Roorda W. Nachtwacht te Franeker 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)
Roorda Wiltje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Roorda Wytze Alberts, Landbouwer te Burum, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met
informatie jaar 1841 (3)
Roorda Wytze Alberts, Landbouwer te Burum,: Onderwerp en procesverbaal wegens het zonder kwitantie vervoeren van wijn en
gedistilleerd, wordt ook in genoemd , Kremer Antje te Munnekezijl, Wijkstra Albert Eites Herbergier te Munnekezijl jaar 1841 (3)
Roorda Wytze Y. 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)
Roorda Yesk Sjoerds te Warga, Sergeant als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in
een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)
Roorda Ynze Jans Nummerverwisselaar voor Kraantjes Boutte Jans , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9
kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari
1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Roordahuizum, De Herberg de Drie Romers onder Roordahuizum hier waren kozakken gelegerd enz. jaar 1814 (1)
Roordahuizum, Lijst met 76 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (7)
Roords Ruurd, 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)
Roords van Eijsinga S. te Westzaan Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818
(5) dossier (24)
Roork de A. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Roorwee de J. J. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en
Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 ))
Roos J. F. Wanswerderstraak Schipper op de Twee Gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Roos & Mesdag te Bolsward, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als leverancier van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roos ….? te Leeuwarden 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)
Roos Albert Jans (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling
behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Roos Atse Johannes ---- 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)
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Roos Cornelis Remmert 519 Terschelling 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)
Roos Cornelis te Stavoren, Beurt en Veerdienst van Warns naar Workum, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Roos de & Van der Meyden . Scheepsbouw en Reparatiewerf “de Hoop” langs de Dokkumer Ee te Leeuwarden in een
handgeschreven en ondertekende brief een klacht van de voornoemde Scheepsbouwers dat en boot is aangevaren die gezonken is
enz. ---- Inspectie der Visserijen zij verzoeken een vergunning aan de provincie Friesland om met hun inspectievaartuigen “V-I1” en de “Baron Rengers” met eene snelheid van hoogstens 200 meter per minuuut de provinciale vaarwateren enz. enz. de
kapitein van de “Baron Rengers” is in kennis gesteld dat hij i.v.m. een klacht van de voornoemde Scheepsbouwers een boot heeft
aangevaren die gezonken is enz. jaar 1912 (12) (totale dossier 21)
Roos de & Van der Meyden Leeuwarden Scheepsbouwer Vaartuig V-I-2 en de Baron Rengers, Dossier (13)
Roos de T. K. Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Roos de T. K. Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Roos de ….? te Terheide 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)
Roos de Abel Johannes---- Roos de Jelle Johannes te Leeuwarden, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de
pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Roos de Abel Johannes en Roos de Simon Wijbrens 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
1873-1875 dossier (25)
Roos de Alle Johannes nummerverwisselaar van Miedema Okke Reins van de ligting 1833 in Wonseradeel die op 10 mei 1835
van de 18e naar de 10e afd. Infanterie is overgeplaatst en dar Roos zig wel enz. jaar 1839 (3)
Roos de Arnoldus, 971 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)
Roos de Atze te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820
met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar
1825 (5) (dossier13)
Roos de C. de erven 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)
Roos de Cornelis hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest aan de
Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de
Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)
Roos de Douwe---- 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)
Roos de Douwe , 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)
Roos de Douwe---- Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Roos de Douwe geboren 06-12-1794 zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te
Dragten niet tot de loting enz. jaar 1817 (1)
Roos de Douwe Sjoerds wordt vermeld in een ondertekende brief van de Schout van Leek aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij in deze gemeente tijdens de loting niet bekend is geweest enz. jaar 1818 (1)
Roos de Dronrijp Abraham te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Roos de Eelke Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Roos de Freek A. de weduwe te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Roos de Geert, 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)
Roos de Gerrit Douwes---- Veen van der Trientje Hotzes oud ruim 60 jaren geboren en wonende te Rottevalle en weduwe van
Roos de Gerrit Douwes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij bij haar mans leven onder het behoor van
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Dragten heeft gewoond enz. en dat zij onderhoud geniet van 20 cent en een vierde part brood en dat terwijl zij genoegzaam blind is
enz. jaar 1841 (3)
825 blz. 3
Roos de H. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
23-05-1814
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
517-11, 47
Roos de H. te Lemmer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
19-05-1840
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
14-A, 3
Roos de H.O. in leven Boer te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van
12-02-1824
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)
609
Roos de Ide 136 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld op de staat
10-12-1817
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)
211
Roos de Ide 21 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e
15-05-1817
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen
informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
526-1, 6
Roos de J. de weduwe te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
22-05-1840
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)
615-2, 6-3 19- Roos de J. de weduwe te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
06-1840
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)
833-2
Roos de J. de weduwe te Vrouwenparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in
24-08-1841
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
Het Bildt
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz.
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
988-3, 6
Roos de J. de weduwe te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
Bladzijde 3
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
949/8
Roos de J. J. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
20-09-1841
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
949/8
Roos de J. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
20-09-1841
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
975-11
Roos de Jacob Jans is vermeld op een staat als ingezetenen van Rinsumageest aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
19-10-1822
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
240
Roos de Jan † (de erven van) , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de
13-04-1819
voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Noord
Holland en Utrecht jaar 1818 (4)
410-2
Roos de Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
28-04-1815
waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet
overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district
Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
729/5, 290
Roos de Jan W. te Beetgum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 9-v Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Roos de Jan W. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 8-v Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
A-10
Roos de Jelle Johannes te Leeuwarden, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en
Stuk 1
boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Roos de Abel Johannes en Roos de Simon Wijbrens ook aanwezig de
22-02-1873
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 1873-1875
dossier (25)
729/5, 290
Roos de Jepke H. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 8-v Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
1043-35
Roos de Joh. S. , Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst, jaar 1879 (3)
1879/1880
1066-4
Roos de Johanna ---- Lingen van Klaas wordt als Bedelaar naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst
28-10-1840
met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is geboren 24 juli 1806 zoon van Lingen Jacobus
(overleden) en Roos de Johanna enz. jaar 1840 (3)
1081-35
Roos de Johannes S. te Stavoren; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
28-04-1883
818
Roos de Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-05-1915
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Roos de Joost 47 is zijn volgnummer en Joure 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)
Roos de Jozef Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een
document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen
door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Roos de K. H. ten zake een procesverbaal van bekeuring wegens bevondene overmaat op eener ter Molen aanwezige zak met een
Mud Tarwe enz.
jaar 1825 (7)
Roos de K. te Stavoren, Beurt en Veerdienst van Stavoren naar Workum, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Roos de Kl. Harmen Koorn en Moutmolenaar te Oldeboorn, zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 terecht
aangeslagen voor fl. enz. enz. 1819 (2)
Roos de Lieuwe Klases 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)
Roos de O. H. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Roos de O. H. 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)
Roos de O. W. 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)
Roos de O. W. 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)
Roos de P---- Ypey A. A., Roos de P., Sybrands C. en Sybrands L. : Onderwerp de declaratie van het onderhoud van genoemden
van het Bedelaarsgesticht te Hoorn enz. enz. jaar 1823 (1)
Roos de Pieter Doekes 368 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Roos de Pieter Doekes 8 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)
Roos de Pieter, 211 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)
Roos de Pieternel dogter van Arends Johanes en van Berghout Leentje geboren te Harlingen volgens opgave , de
Hoofdbestuurders van het Bedelaarsgesticht te Hoorn verklaren dat zij is opgenomen sinds December 1802 enz. enz., de opgave is
niet volgens de waarheid gedaan en dat haar geboorte te Harlingen daar onbekend is enz. enz. jaar 1821 (2)
Roos de Pieternel, Onderwerp Bedelaarsgesticht te Hoorn en extract toegezonden waarop voornoemde voorkomt enz. enz. jaar
1823 (2)
Roos de S. A. te Stavoren 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)
Roos de S. H. te Stavoren 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)
Roos de S. J. L. 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)
Roos de S. J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Roos de S. J. 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)
Roos de S. J. 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)
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Roos de S. J. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
Roos de S. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Roos de S. te Rinsumageest , Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
Roos de S. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Roos de S. 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)
Roos de S. 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)
Roos de S. 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)
Roos de S. 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)
Roos de Sietze, 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)
Roos de Sijbren Jacobs staat vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) de Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Verlofgangers jaar 1841 (4)
Roos de Simon Wijbrens---- Roos de Jelle Johannes te Leeuwarden, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de
pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Roos de Abel Johannes en Roos de Simon Wijbrens 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
1873-1875 dossier (25)
Roos de Sipke derks Veldwachter te Birdaard 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)
Roos de Sjoerd Hendriks---- Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe geboren 06-12-1794 zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje
arbeiders te Dragten niet tot de loting enz. jaar 1817 (1)
Roos de Sjoerd Hendriks---- 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)
Roos de T. K. Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887
Roos de 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)
Roos de Tite Kornelis (1) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen,
personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over
o.a. de maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
Roos de Titte Kornelis te Warns Ondernemer van de Stoomboot “ Stad Stavoren” een aankondiging van zijn Stoombootdienst
Stavoren Sneek wat ook in advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant is aangekondigd tevens een
aanplakbiljet waarop de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Passagiersgoederen, jaar 1880 (4)
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren en de Willem III, het nieuwe schip wordt gebouwd aan de
fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt gesproken over een borgtogt van f. 500.=
verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der Poppe bij notaris Blom van J. G. te Dragten genoemden
zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery ook aan wezig het reglement en de tarieflijst van 12-05-1863 jaar 1863-1870
e.v (93)
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, 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)
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
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Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Roos de Tjitte Kornelis (2) te Koudum 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
Roos de Tjitte Kornelis van Warns met het Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Roos de W. J. te Wommels 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)
Roos de W. L. te Wommels, 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)
Roos de W. L. 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)
Roos de W. L. 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)
Roos de W. L. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Roos de W. L. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Roos de Wessel, 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)
Roos de Willem Hayes, Loteling bij de 8e afd. Infanterie, komt voor in een document Opgave der Militiens welke in gevolge
konings besluit enz. jaar 1825 (5)
Roos de, de weduwe te Vrouwen 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)
Roos de, de weduwe te Vrouwen 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)
Roos en Mesdag te Bolsward 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)
Roos J. W. van beroep Grossier, Slijter, Tapper enz. te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent
compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (19)
Roos J. W. als uitvoerder 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)
Roos J. W. en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij
Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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Roos J. W. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C.
P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg G.
F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt)
Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen
billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende veraccijnsde goederen welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Roos J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Roos J. W. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Roos J. W. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Roos J. W. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Roos J. W. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Roos J. W. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
Roos J. W. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de
maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (6)
Roos J. W. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Roos J. W. te Leeuwarden 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 Leeuwarderadeel zijn
ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Roos J. W. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Roos J. W. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roos J. W. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
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Roos J. W. te Leeuwarden, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten
van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn
woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant
(Ontvanger) jaar 1841 (8)
Roos J. W. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer
van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840
met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Roos J. W. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie
over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en
Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen
bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz. jaar 1841 (6)
Roos J. W. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens
leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire
Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)
Roos J. W. wordt vermeld in een document; Staat van de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis
van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart
1841 enz. jaar 1841 (4)
Roos J. W. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het
Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October
met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)
Roos J. W. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het
onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens
geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)
Roos Jan Petrus te Sloten voor stalling van Paarden enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar
1814 (4) dossier 12
Roos Jan Petrus 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)
Roos Jan Petrus, Koopman, Huis 131, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten
(Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende
uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.),
met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Roos Jan Wilhelmus handelaar in binnenlandsch gedistilleerd op doorlopend crediet te Leeuwarden in een brief (request) door
hem ondertekend staat o.a. dat de controlerende commiesen van in en uitgaande regten en accijnsen in zijn bergplaats waar zij
eene hoeveelheid van 279 kannen Bessen genever ongezoet hebben gevonden en deze niet aan de percentages van zoetheid
voldeden waartegen hij beroep indient enz. jaar 1840 (12)
Roos Jantje weduwe van Camphof ….? te Schiermonnikoog het betreft haar binnengekomen request betrefffende nimmer is
eenige aanmaning omtrent hunne pretentie aan mij (de Schout van Schiermonnikoog Meijer J. T. (Jacob Tammes) die tevens
ondertekend ) betrekkelijk enz. jaar 1815 (1)
Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik en Beek van der Zamina weduwe van Schaik Gijsbert beide beddeverkoopsters
wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide getekend request dat zij op het eiland Schiermonnikoog
hebben vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van fl. 130.- en dat zij sinds 2 jaar geen enz. Jaar 1815 (2)
Roos Joh. Arends---- Visser & zoon Barend te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Wonseradeel vermeld
wordt wat er aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht te Surig en Makkum waarvan de Bergers zijn
Klein Pieter Andries en Roos Joh. Arends enz. jaar 1818 (3)
Roos Johannes * Zaandam 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)
Roos Johannes , Molenopzichter in 1801 te Blija en is vertrokken naar Kampen onderwerp betreft zijn post tijdens de
omwenteling van 1795 enz. jaar 1815 (2)
Roos Johannes Sijbles---- 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)
Roos Joost 43 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen 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 (6)
Roos Josef Matthias Winkelier en Onderwijzer te Workum, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp
sollicitatie als Postdistribiteur te Workum (4) jaar 1841
Roos Joseph Matthias, Dossier met o.a. een handgeschreven sollicitatiebrief (2x) met zijn handtekening (9) jaar 1841
Roos Klaas naar de Middelandsche Zee en 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)
Roos Klaas 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 1890 (2)
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Roos Klaas 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 1890 (2)
Roos Klaas 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 1891 (2)
Roos Klaas 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 1892 (2)
Roos Klaas 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 1893 (2)
Roos Klaas 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 1894 (2)
Roos Klaas naar de Oost en 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 1892 (2)
Roos Klaas naar de Oostzee en 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 1891 (2)
Roos Klaas 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)
Roos Klaas naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Roos Klaas 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)
Roos Klaas 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)
Roos Klaas 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 1893 (2)
Roos Klaas 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 1894 (2)
Roos Klaas op 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 1890 (2)
Roos Klaas, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
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Roos Klaas, 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)
Roos La Bauke J. 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)
Roos Matthias te Harlingen, afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten
uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Roos Matthias van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der afdeeling
Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)
Roos Mozes Jacob Levy wonende te Leeuwarden op de Nieuweburen K. no. 198 dat hij door de Prefect is geaccordeert en
gepermitteerd het splitzen van de loten van de Hollandsche loterij enz. jaar 1814 (3)
Roos Mozes Jacobs Levi te Leeuwarden met een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp: Loterijen jaar 1819 (2)
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Roos Sara Catharina---- Thooft P. J. in hoedanigheid als provisionele bewindvoerder over de zaken van Roos Sara Catharina
weduwe van Los Johannes wonende te Amsterdam wegens aangifte van de nalatenschap van Los Johannes overleden op 17 mei
1839 te Wanswert enz. jaar 1840 (3)
Roos Sara Catharina---- Thooft Philippus Jeremies Handelaar te Amsterdam ondertekend een brief dat hij als Rekwestant in
kwaliteit als curator en voogd over Roos Sara Catharina die mede erfgenaam was in de nalatenschap van Los Johannes te
wanswerd overleden heeft 8 weken te laat de successie enz. jaar 1840 (5)
Roos T. de weduwe 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)
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Roos te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roos 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)
Roos te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Roos te Leeuwarden 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)
Roos 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)
Roos te Leeuwarden 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)
Roos Theunis, de weduwe met 2 kinderen van de verongelukte schipperOntvangen een deel van een gratificatie van 200 guldens,
onderwerp het verongelukken van de Veerboot thuis horende op Ameland op 14 augustus 1814 in de zuiderzee enz. enz. jaar 1841
(3)
Roos Tjitte Cornelis---- Wal van der Foeke Gerrits Schipper en Koopman vroeger te Koudum thans te Nijega en Bouma Cornelis
Sjoukes te Koudum Schipper, Stukken rakende het verzoek van hem om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Koudum,
Sneek en Leeuwarden , verder wordt er gsproken over dat het stoomschip Willem III in het Heegermeer gezonken op den 16e
dezer is geligt en dat dit schip veelste rank is om daar vee mee te vervoeren verder komen voor Roos Tjitte Cornelis, Hornstra
Lieuwe Temmes , Kooistra Bouwe, ook genoemd de veldwachters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Buwalda Schelte
Sijtzes en Arends Hendrik jaar 1875 (229)
Roos v. Mesdag E. te Burgwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Roos v. Mesdag te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman
van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Roos v. Mesdag te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Roos van Bienema Epke hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en
Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
Roos van Bierema Epke te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt
van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie
Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Roos van Mesdag D.---- Martens Antje weduwe van Bruin de Andries P., wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is
aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836 te
voldoen en zij heeft enz. Ook wordt genoemd de Diakenen van de Doopsgezinde Gemeente van Bolsward Roos van Mesdag D.,
Brouwer H., Brouwer Jan S. dat het huis niet haar eigendom is maar van de kinderen enz. Jaar 1837 (1)
Roos van Mesdag D. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (3 )
Roos van Mesdag D. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Roos van Mesdag D. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Roos van Mesdag E te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Roos van Mesdag E. te Akkrum 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)
Roos van Mesdag te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Roos van Mesdag te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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Roos van Mesdag te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Roos van Mesdag te Bolsward staat als uitvoerder 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)
Roos van Mesdag te Bolsward staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Roos van Mesdag te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Roos van Mesdag te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Roos van Mesdag te Bolsward 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 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)
Roos van Mesdag te Bolsward, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke
dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roos W, Cipier van het opgegeheven huis van Arrest te Amsterdam is aangesteld tot Concierge enz. jaar 1824 (4)
Roos W. Congierge in het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering te Leeuwarden ewaar hij benoemd is geworden 26-061824 No. 107 enz. enz. jaar 1825 (3)
Roos W. J. Gort en Azijn geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van
Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer Administrateur
van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens declaratie is
uitbetaald enz. jaar 1840 (4)
Roos W. J. Betaling wegens zijn leverantie van Erwten aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)
Roos W. J. Grossier, Slijter en Tapper, Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent, Dossier met een brief met zijn
handtekening, jaar 1841 (19)
Roos W. J. te Leeuwarden , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten
van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn
woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant
(Ontvanger) jaar 1841 (5)
Roos W. J. 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)
Roos W. J. te Leeuwarden als uitvoerder 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)
Roos W. J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld 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)
Roos W. J. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roos W. J. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Roos W. J. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 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)
Roos W. J. van Beroep Handelaar in ’t Groot, Grossier, Tapper enz.wonende op D. No. 70 te Leeuwarden staat vermeld in een
dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft
reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (23)
Roos W. Jr. nr. 10 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)
Roos Willem jr. gehuwd met Schmitz Jenny er is Rooms Katholiek gedoopt een kind van hen tegen de uitdrukkelijke wens van
den vader enz. enz. jaar 1841 (3)
Roos Willem jr. gehuwd met Schmitz Jenny zij dienen een klacht in over de doop van een kind van hen in de R.K. kerk jaar 1841
(1)
Roos Willem Sergeant hij is benoemd als Lid in de Schuttersraad van Harlingen in de maand oktober 1840 enz. jaar 1840 (6)
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Roos. J. W. , Erwten door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende op een algemene Maandstaat tot
het doen der betalingen met het bedrag wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden
enz. enz Jaar 1841 (4)
Roos. J. W. , Erwten door hem geleverd, komt voor als belanghebbende in een staat der benodigde fondsen tot het doen der
betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)
Roosboom C. G.hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Rooseboom A. J. Directeur Boekhouder Schip de Friesland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Rooseboom A. J. Directeur Boekhouder Schip de Friesland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

Rooseboom A. J. Leeuwarden Noord Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Rooseboom A A. J. Leeuwarden Noord Hollandsche. Friesche Stoomboot Mij, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Rooseboom A. J. Directeur Friesche Hollandsche Stoomboot My Leeuwarden Schip de Friesland IV, komt voor in een Dossier;
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Rooseboom A. J. met de Schepen de Friesland I. II, III, IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Rooseboom A. J. met de schepen de Friesland I. II, III, IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Rooseboom A. J. Met de Schepen de Friesland I. II, III, IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Rooseboom A. J. te Leeuwarden, directeur Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. met de Stoomboot “Friesland I , II, II en
IV ” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met
Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6)
dossier (13)
68
Rooseboom A. J. te Leeuwarden, directeur Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. met de Stoomboot “Friesland II. een
26-03-1891
verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland , met het reglement enz. jaar 1891 (1)
69
Rooseboom A. J. te Leeuwarden, directeur Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij. met de Stoomboot “Friesland III. een
26-03-1891
verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland , met het reglement enz. jaar 1891 (1)
73
Rooseboom A. J.voorzitter der Friesche Noordhollandsch Stoomboot Mij.. , komt voor in een staat van behandelde adressen om
04-03-1891
vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze
staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip (Schepen de Friesland I. II, III,
IV. ) en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)
1247- 117
Rooseboom Kornelis,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige
18-12-1817
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)
1735
Roosen ….?---- Groen Christiaan Den ontvanger der gewezene Fransche Douanen, hij ondertekend een brief aan de De Heeren
08-12-1813
Prefect van het Departement Vriesland waarin ook genoemd wordt de Baron van Roosen enz. jaar 1813 (1)
71
Roosen Hinke Abrahams,---- Komst Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur tot
29-01-1819
toestemming tot het verkopen van het pand Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn
financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811) en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan
de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd Embden Pieter Barends wonende in de Bagijnestraat
letter F. no. 334 te Leeuwarden, en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804
tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen, Komsma Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen, Smits
Hendrik J. , ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)
424-25
25- Roosen van Andries Sjoerds hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
05-1821
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)
480
Roosen van Andries Sjoerds, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
609
Roosenberg Hendrik 112 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
10-12-1817
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)
456
Roosenboom Johannes * 28-08-1788 Gennip wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
25-09-1817
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 augustus 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)
36 deel 2 blz. Roosendaal W. A. J. te Dalfsen , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
17
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
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)
2 deel 2, 16
Roosendaal W. A. J. te Dalfsen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
04-01-1819
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Roosendael W. A. J. te Dalfsen, 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
Roosenstein Berend * Leeuwarden, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij
regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis en
geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Roosenthal Hidde Jacobs , 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)
Roosing C. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Roosing C. , 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)
Roosink Hermanus T., 197 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)
Roosink Manus P, 280 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)
Roosje B. Stuurman op de Vrouw Rinske, jaar 1837

Roosjen Hielke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Roosjen Rappe te Den Haag hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Roosmalen van A., Luitenant. Onderwerp: hij vervoegd zich op 26 Meij bij de Schout van Lemmer met een order van de
Commandant van Groningen om de door hem begeleid wordende Fransche Militairen uit Delfzijl enz. enz. jaar 1814 (3)
Rooster H. Commies gestationeerd te Kollum hij wordt vermeld in een ondertekend document van Sitter de S. de Arrondissements
Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland betreffende verzoek tot verlof enz. jaar 1841 (3)
Rooster Hendrik ---- Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt
door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte
spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan
eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door
de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof L., Meter P., Wijbinga H.,
Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten en Jonkman A. te Noordwolde, enz. jaar 1840 (26)
Rooster Hendrik Commies de belastingen en Russener Ernst Lodewijk commies te St. Jacobaparochie een handgeschreven brief
met z hun handtekening betreffende ruiling van standplaats wegens voogdij over minderjarige kinderen jaar 1841 (3)
Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen der Plaatselijke belastingen te Hollum Onderwerp het geven van een
bekeurig jaar 1841(3)
Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen
Luinstra Klaas Paulus x Bouma Janke Klazes Winkelier en Tapper te Oudwoudumerzijl wegens binnenland gedistilleerd enz. jaar
1839 (5)
Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen
Sikkema Femme Pieters Tapper en Winkelier op de leegte onder Bierum wegens binnenland gedistilleerd enz. jaar 1839 (5)
Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen
Turkstra H. Rientses te Burum een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de
plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (4)
Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen
Wielsma Doeke Jans de weduwe te Augsbuurt een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de
reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (5)
Rooster Hendrik, Commies der Plaatselijke belastingen te Kollum, Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(6)

Rooster Hendrik, Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen
Turkstra H. van beroep Bakker en Tapper te Bierum wegens binnenland gedistilleerd enz. jaar 1839 (5)
Rooster Hendrik, Dijstelberge Godefridus en Mossink Egbert Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces
Verbaal tegen de weduwe Wielsma Doeke Jans Boerin onder Augusbuurt wegens een iligale Slachting enz. jaar 1839 (4)
Rooster. H.----- 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)
Roostra Rijmer, 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)
Rooswinkeel A. 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 (4)
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Rooswinkel A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Rooswinkel A. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2
huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Rooswinkel A. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)
Rooswinkel A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Rooswinkel A. J. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en
nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien
ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Rooswinkel A. junior Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd
en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf
zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Rooswinkel A.A., Handgeschreven brief van de Goudsmid A.A.Rooswinkel te Leeuwarden verder dossier betreft aangifte als
Patentplichtige enz. jaar 1840 (9)
Rooswinkel Albertus, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma Bernardus President
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij koninklijk
besluit enz. jaar 1813 (2)
Rooswinkel Anna 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 (4)
Rooswinkel Antje 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)
Rooswinkel Antje 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)
Rooswinkel Antje, 17 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)
Rooswinkel Antje, 221 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)
Rooswinkel J. C. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Rooswinkel N. G. Pastoor der R. K. gemeente te Irnsum over 1839 ontvangt hij f. 300 wegens gemis aan landelijke bezoldiging
enz. jaar 1840 (2)
Rooswinkel N. te Irnsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans
Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Rooswinkel N. te Irnsum 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 Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Rooswinkel Nicol. te Irnsum 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)
Roosz de Jelle Fokkes, Onderwijzer der Jeugd te Lippenhuizen, hij heeft een aantal jaren voor Mr. Steensma P. G. waargenomen
als gekwalificeerde Ontvanger enz. jaar 1840 (3)
Rootbeen Aart 21-08-1790 Dordrecht 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)
Rootje Sjouke, 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)
Roovers Anthonij 101 is zijn volgnumme en Poortugaal 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)
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Rooy de Anna kind van Rooy de Japke Jacobus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Rooy de Gerardus * 10-06-1788 Heusden 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)
Rooy de Japke Jacobus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Rooy de Johanes Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Rooy Johannes te Harlingen 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)
Rooy K. Zaandijk Solliciteerd naar de functie van Veldwachter t Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919 (1)
Rooy La Jasper Wybes (onderofficier) Hij wordt wegens zijn overlijden ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen
onder no. 573. jaar 1823 (1)
Rooy van Albertus Jacobus Theodorus Maria van Rooy, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
Rooy van Gosliga Jac Ee Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Rooy van Johannes, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens, welke zich voor
Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Rooyen van Betje Jacobs 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Rooyen van Betje Jacobs kind van Stoker Sietske wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de
Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Rooyen van Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Rooyen van Jan Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Rooze C., ------ 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)
Rooze de Joost Hendrik oud 13 jaar zijnde een zeer geschikt jongeling en wordt voorgesteld als schrijver ten kantore van de
bewaarder der Hypotheken te Leeuwarden enz. jaar 1840 (2)
Roozeboom J. I. te Heilo, 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)
Roozeboom J. J. te Heilo, 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)
Roozeboom J. J. te Ilpendam, 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
Roozeboom J. J. te Ilpendam, 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
Roozeboom J. J. te Ilpendam, 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
Roozen Pieter Wilhelmus , Flankeur 14e afdeeling infanterie * 23-05-1813 Dordrecht, 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)
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Roozenbeld Harlingen Schip de Helena Flerentone komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
Roozendaal W. A. J. te Dalfsen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier
(11)
Ropcke Frederik Schoolonderwijzer hij wordt voorgedragen vor het eiland Schiermonnikoog en hij heeft de daartoe vereischte
geschiktheid enz. jaar 1814 (2)
Ropcke Fredrik Philip 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)
Ropcke Fredrik Philip hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Röpcke Fredrik Philip---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog schrijft en ondertekend een brief aan de
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat hij retracteer den geproponeerde heer Masdorp Jacob
Everts en dat hij tot secretaris dezer eiland is benoemd en voordraagt tot Ontvanger der Directe Belastingen Röpcke Fredrik Philip
Openbaar Onderwijzer enz. jaar 1814 (1)
Ropcke? Fredrik P. 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 297
Ropckes F?. P. Secretaris der Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van
Vriesland dat niets hem aangenamer zijn geweest, als eenstemmig met den Schout Meijer J. T. (Jacob Tammes) de belangen dezer
Gemeente te mogen behartigen maar dat de Schout zijn huisvrouw alle inkomende sgtukken eerst opent en deze aldus met
vertraging enz. en het is nu aan de Schout Fenenga R. M. (Ruurd M.) te danken dat de administratie dezer eiland zulks ene
geregelde loop heeft en het grieft Ropckes F?. P. dat hij voor Bedrieger en Intriguant wordt uitgescj=holden door genoemde
huisvrouw, vemits de Schout in zijn Lompheid een certificaat heeft uitgeschreven voor Stachouwer Andries Karel edn deze dus
enz. jaar 1814 (3)
Ropeke F. P.---- Scheltes Jan staat voor 1-19-14 Hollandse guldens vermeld in een document genaamd oninbare posten in de
Directe Belastingen over 1813 d.d. 30-0-6-1814 de Ontvanger van de Belastingen Ropeke F. P. schrijft en ondertekend dat dit niet
zijn nalatigeheid is maar dat enz. jaar 1814 (5)
Ropeke Fredrik Philip----Teninga Ruurd M. aangesteld als Ontvanger der belastingen te Schiermonnikoog i.p.v. Ropeke Fredrik
Philip thans gedetineerd en van zijn post ontzet. Jaar 1814 (4)
Ropke Frederik P. ---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van de gemeente Schiermonnikoog wordt door de Controleur de
Belastingen van Dockum geïnviteerd zig te vervoegen in de gemeente Anjum om present te zijn bij de overdracht van het percept
zijner gemeente maar deze was niet aanwezig daarna is de Controleur de Belastingen naar het huis van Rosier J. afgaande
percepteur gegaan alwaar aanwezig was de heer Ropke Frederik P. de nieuw aangestelde percepteur en heeft aldaar de Rollen en
Kas overgedragen aan de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is
ondertekend door beide percepteurs en de ontvanger Alberda? jaar 1814 (7)
Ropta---- Kiempen J. hij en zijn huis te Ropta wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van
de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Oostdongeradeel begin der Linie bij enz, eind der linie enz. ,
in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle
Grietenijen , (6)
Roquette, 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)
Rorll Hendrik Reinders Opsterland Schipper
Rorp Gerben Cornelis Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 9 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren
van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Rorp Gerben Cornelis Kapitein op het Schip de Pieter is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J.
D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den
dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Ros Bernardus, 549 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)
Ros Christiaan Tjeerds * 1796 te Luinjeberd wonende hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813
(2)
Ros D. P. te Rhede, 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)
Ros de (Rot?) Laurens 294 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)
Ros E. K. 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)
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Ros Grietje 26-04-1838 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)
Ros J. L. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Ros Jan, 180 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)
Ros L., dossier met o.a. een Handgeschreven Brief met zijn Handtekening jaar 1841 onderwerp; te vorderen rekeningen jaar 1841
(6)
Ros Lense te Leeuwarden staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op den 1e maart 1822 niet
onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5)
Ros Petrus wordt vermeld in een document 1e afdeling Infanterie Nominative staat betreffende overgang naar een ander korps met
5 kolommen informatie enz. jaar 1824 (4)
Ros R. Congierge van het Tuchthuis te Leeuwarden betreft het dechargeren van zijn administratie bij zijn vertrek, jaar 1814 (2)
Ros R. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van
Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane
reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Ros R. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis van
Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e en 4e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen,
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Ros R., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den
maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)
Ros Rintje Conciërge in het huis van Detentie ondertekend een verklaring---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat
vermeld in een brief Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van
den 10e december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen,
ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. een brief waarin staat dat
hij van tijd tot tijd te veel drank gebruikt enz. jaar 1813 (9)
Ros Rintje te Leeuwarden dat hij sedert 1804 als Directeur gefungeerd heeft van het Tugthuis eerst onder de titel van Binnenvoogd
en naderhand als Cogierge van het hiis van Correctie en detentie maar wegens zijn klimmende jaren enz. tevens een brief van Cats
S. President van de Regenten der Gevangenhuizen binnen Leeuwarden waarin vermeld wordt wat hij verdiend enz.jaar 1814 (3)
Ros Sytze H. Winkelier te Zwaagwesteinde, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (3) jaar 1824
Ros Tjeerd Christiaan---- Jong de C. C. (Claas Clazes) Schout van de gemeente Tjalleberd ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het vertrek van de Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan wordt voorgedragen
Sijmons Hendrik Jan enz. jaar 1815 (1)
Ros Tjeerd Christiaans---- Jong de C. C. (Claas Clazes). Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende de
kopij brief = aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district Aengwirden enz. in de
kerk bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en
Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen, uit het midden der vergadering
gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R.
Jakobs, Kool W. B. en Barbier C. jaar 1814 (7)
Ros Tjeerd Cristiaans ---- 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)
Ros van der F. P. ---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide
Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is
gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A. Commies, Swart de
R. Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra
Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends, Jong de Age Nuttes,
Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf
Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten,
ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans Durk Hartmans enz. jaar 1819 (7)
Rosbach Matthijs 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)
Rose Hendrik Wilhelm Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Roseboom J. te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van
Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz.
jaar 1841 (6)
Roseboom 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
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Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis,
A. Binksma, J. H. Olinjus, D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?, Hooft van J. ?. R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9)
Roseboom Tinmen, 920 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)
Rosema Anne O. Scheepsjager voor het leeveren van twee paarden voor de Militairen, Wordt vermeld op een document van
verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Rosema Anne Oedses ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem
ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen
die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz. en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum
woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van
de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha
Jan Gerrits van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen ,
Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga Witteveen
W. G. Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas, Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar
het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. , Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te
Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen, Tosma J. van Ferwerd, enz. enz. jaar 1814 (16)
Rosema Corn’s hij wordt vermeld in een document en ondertekend dat de Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot
hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz.
jaar 1821 dossier (14)
Rosema G. K.---- Rewiersma Philippus hij hij is gearriveerd bij het 1e Bat. Inft. Landm. die Plantinga Wijtse Sierks zonder
vervanger bij dit bat. Enz. enz. daar laatsgenoemde gedetineerd is in de geweldigen provoost te Den Haag als betigd zijnde door
Rosema G. K. als medepligtig te zijn aan gepleegde diefstal enz.jaar 1814 (1)
Rosema G., ---- 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)
Rosema Geert, 498 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)
Rosema Gerben Klaaes 2 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)
Rosema Gerrit 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)
Rosema J.---- Noord van Hendrik te Leeuwarden hij wordt voorgedragen voor de post van waarneming als Deurwaarder
Executant aldaar i.p.v. de overleden Rosema J. jaar 1814 (1)
Rosema J. 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)
Rosema Jan, 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)
Rosema Lieuwe 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)
Rosema Margaretha weduwe van Wernink Warmold , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant
vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te
Groningen jaar 1819 (4)
Rosema Reinder Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Rosema Willem zijn nummerverwisselaar is Geest van der Attenasius 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)
Rosen Andries S. te Oosterwolde 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)
Rosen Christiaan Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste ---- Plekker G. van beroep Castelein bij de Wirdumer Poort te
Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij sedert den 27e december 1813 tot en met 10 en 19e april 2 paarden heeft geslyald
als 1 van de Gemeente Ee en 1 van de Gemeente Almenum welke bij de levering door den Rosen de Baron en Ridder RussischeKeizerlijke Overste, te Groningen als Artillerie paarden zijn afgekeurd enz. hij ondertekend deze brief ook een Onderwerp: de
betaling voor het stallen van een Artillerie paard met een verzoek tot betaling enz. jaar 1814 (2)
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Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, ---- Pieters G. Onderwerp een bevel van Rosen de Baron en Ridder
Russische-Keizerlijke Overste, de Tabak dewelke in de magazijnen is te laten volgen aan eerstgenoemde enz. jaar 1813 (3)
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, ---- 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 Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, 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)
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, ---- Sminia van Jetse Vrederegter van het Kanton Bergum enz.
Onderwerp: er zijn enige goederen achtergebleven ingevolge proclamatie van Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke
Overste, gedagtekend 22-11-1813 enz. jaar 1813 (2)
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Onderwerp: Ambtenaren en belasting enz. jaar 1813 (3)

Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Onderwerp: Ambtenaren en belasting ontvanger Particulier te Sneek
enz. jaar 1813 (2)
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Onderwerp de Tabak in de Magazijnen dat men met grote verwondering
ontwaar geworden zijn enz. jaar 1814 (2)
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Onderwerp de betaling van de Artillerie van het Russische leger, maar
de gemeentekas heeft geen geld meer en de Burgemeester verzoekt dan ook aan de Gouveneur of hij de evt. tekorten mag omslaan
als extra belasing over de Ingezetenen enz. enz. jaar 1815 (3)
574-3
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot
06-07-1816
vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz.
jaar 1816 (5) dossier (13)
486
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, ----Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna
17-05-1815
Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve van het Russische leger
geleverd zijn aan Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is
enz. jaar 1815 (9)
10, 12, 13, 15, Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens, een door
25
hem geschreven en getekende brief aan de provincie met als onderwerp: De Rovers en Plunderingen door een klein overschot der
03-12-1813
Franschen barbaren welke zig genesteld hebben in de Fortresse Delfzijl en er moeten snel 3 tot 400 man van de Grenadiers en
Jagers der Nationale Garde enz. enz. jaar 1813 (8)
104
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens, verklaard
29-12-1813
dat Wintzingerode ….? Generaal der Cavalarie, commanderende de Russische Keizerlijke troepen enz. jaar 1813 (3)
44
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens, Onderwerp
08-12-1813
een ambtelijke brief over de kosten van inscheping enz. Jaar 1813 (3)
8
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens,
01-12-1813
Onderwerp; een volslagen gebrek aan geweren en ammunitie van Oorlog stelt dit Departement Wester Eems bloot aan de
stroperijen en plunderingen van de guarnesoenen van Delfzijl en Coevorden enz. enz. jaar 1813 (5)
80
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens, aan de
22-12-1813
Commissaris Generaal van Vriesland daar hij er van overtuigd is dat de Nationale Garde te Appingedam Cantonerende enz. enz.
de soldij en kledingstukken aan den heer Beekkerk (Haye) Luitenant Colonel enz. jaar 1813 (1)
83
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens, aan de
25-12-1813
Commissaris Generaal van Vriesland hij schrijft dat er 23 paarden zijn geleverd maar dat in plaats van goede Paarden er slechte
geleverd zijn ook genoemd Wintzingerode ….? Generaal enz. jaar 1813 (2)
38
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens, een door
11-01-1814
hem getekende brief aan de Commissaris van het Departement Wester Eems Onderwerp de leverantie van 4854 ellen Grijs. 1542
ellen Groen, enz. enz. jaar 1814 (2)
737
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste----Asbeck van G. F. Comandant en Chef van ’t Departement Vriesland
20-09-1814
als daartoe geautoriseerd door de Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Uit zijn kas met militaire executie is
geligt f. 1400 en door de Heer Walker ….? Commies bij den Heeren enz.f. 600 enz. jaar 1814 (2)
117
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste----Asbeck ….? Colonel aan den Majoor Kemperman ….? Op order van
22-07-1814
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Zijn 227 geweren afgegeven enz. jaar 1814 (1)
145 + 177
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste----Pieters Gerben te Leeuwarden het betreft dat de Majoor Warzen ….?
31-01-1814
in dienst van zijne Groote Brittanische Majesteit enz. dat het engelse Gouvernement de gemaakte overeenkomst met Rosen de
Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, Waarbij de Majoor zig heeft verpligt vijf en zeventig duizend gulden te betalen
voor een aantal masten en als binnen de gestelde termijn niet betaald wordt aan eerstgenoemde namens de firma Pieters Sieds dan
enz. jaar 1814 (8)
38 en 39
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste----Verdooren ….? Admiraal en de Commandant Asbeck ….?
06-12-1813
Onderwerp een Missieve dat de magazijnen te Harlingen door een Russische officier zijn verzegeld enz. en dat Rosen de Baron en
Ridder Russische-Keizerlijke Overste, de aanwezige Artillerie en Ammunitie op zijne eerste aanvrage naar Groningen wordt
getransporteerd enz. enz. jaar 1813 (2)
40
Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste----Verdooren G. Admiraal, Commanderende ’s Lands Nationale Magt in
03-12-1813
de Zuiderzee en Militaire commandant van enz. enz. hij schrijft en ondertekend een brief aan de commissaren Generaal van enz. te
Amsterdam dat bij hem is binnengekomen een Missive van de Adjudant Commissaris van Friesland Vervaten J. C. gedagtekend
29-11-1813 te Harlingen Onderwerp: dat zig nog in het magazijn bevind een lading Kof(2)fie, Suiker en andere goederen die op
last van Rosen de Baron en Ridder Russische-Keizerlijke Overste, enz. enz. jaar 1813 (4)
453
Rosen van Andries, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Rosenbach Salomon Meijer, Koopman in Manufacturente Leeuwarden Onderwerp; vergunning aanvraag voor zijn bedrijf, een
verklaring van goed gedrag en een Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (6)
Rosenberg Hendk 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)
Rosenberg Hendrik 40 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Rosenberg Hendrik 77 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)
Rosenberg Jacob wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e
Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Rosenberg Johannes, 506 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)
Rosenberg Mozes Abraham, 482 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)
Rosenberg Sijbrandus wordt vermeld in een document 1e afdeling Infanterie Nominative staat betreffende overgang naar een ander
korps met 5 kolommen informatie enz. jaar 1824 (4)
Rosenberg W. Simons, 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)
Rosendal de weduwe---- Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie
bevinden zig paarden met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz. enz.
tevens worden genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee geleverd en
een notitie betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C. jaar 1822 (2)
Rosendal Feike Gerrits staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Staf Officieren voor de het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier
(15)
Rosendal Jarig Piers 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)
Rosendal Jarig Piers, 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)
Rosendal Piebe Berends de weduwe ., Kuiken Rein Gautes en Jong de Dirk Sybes een onderzoek naar de “ stand” van hen hoe
verre zij n.l. hunne boerderijen ten aanzien van het financieele meer of nminder de schade kunnen dragen enz. enz. d.i.v.m. de
schade in 1819 en 1820 door het verlies van Paarden die aan een ziekte gestorven zijn enz. enz. jaar 1821 (3)
Rosendal Pier Jarigs, 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)
Rosendal Sijbrigje Piers 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)
Rosenga Reindert Siegers 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)
Rosenstein Hillebrand, 496 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)
Rosevelt van , Simon Jan Baptist en de erven wijlen Rosevelt van Theodorus Gerard Daniel Marinus, Hij wordt vermeld op een
document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat
enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)
Rosevelt van Theodorus Gerard Daniel Marinus† ---- Rosevelt van , Simon Jan Baptist en de erven wijlen Rosevelt van
Theodorus Gerard Daniel Marinus, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de
voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie
Zuid Holland jaar 1819 (4)
Rosier ….? Ontvanger der Directe Belastingen verzoekt in een door hem ondertekende brief aan de Controleur der
Rijksbelastingen te Sneek hem tengevolge van zijner ongesteldheid 14 dagen verlof ingaande 26 maart en stelt zijn zoon Rosier
Joh’s als waarnemer aan enz. jaar 1841 (4)
Rosier ….? en Louis ….? Een document betreffende hun ouders en geboortedatums (niet genoemd) jaar 1825 (3)
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Rosier D. 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)
Rosier Fokke hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld
op: 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)
Rosier Gerrit 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)
Rosier Gerrit, 90 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)
Rosier Hephannes? 195 Anjum 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)
Rosier Ids Jans Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Rosier Ids Jans, ---- voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij “Warga” zend
stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het vermeld enz.
jaar 1890
Rosier J. ---- Posthumus F. N. overdracht van de administratie van de Ontvanger te Dokkum i.v.m. zijn overlijden , aan de
nieuw benoemde ontvanger Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk ten huize van de Ontvanger te Anjum en Schiermonnikoog
Rosier J. jaar 1819 (7)
Rosier J. Ontvanger te Nijland geeft wegens ziekte zijn functie over aan zijn zoon Johannes Rosier, evens een verklaring over zijn
ziekte van de Med. Docter Vries de P. te Bolsward jaar 1841 (5)
Rosier J. Percepteur der Directe Belastingen in de Gemeente Anjum ten overstaan van hem heeft de afgaande Percepteur de heer
Jong de R. K. aan de heer Breugel van R. overgedragen in een Proces Verbaal van opneming en overdragt van de Perceptie der
Gemeente Schiermonnikoog enz. alle drie ondertekenen dit document, jaar 1814 (11)
Rosier J. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van
Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Rosier J. , Ontvanger te Nijland zijn ziekte blijk zo erg te zijn dat zijn zoon Rosier Johannes die net 18 jaar is een magtiging heeft
om zijn kantoor waar te nemen enz. enz. jaar 1841 (5)
Rosier J.---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van de gemeente Schiermonnikoog wordt door de Controleur de Belastingen van
Dockum geïnviteerd zig te vervoegen in de gemeente Anjum om present te zijn bij de overdracht van het percept zijner gemeente
maar deze was niet aanwezig daarna is de Controleur de Belastingen naar het huis van Rosier J. afgaande percepteur gegaan
alwaar aanwezig was de heer Ropke Frederik P. de nieuw aangestelde percepteur en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen
aan de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide
percepteurs en de ontvanger Alberda? jaar 1814 (7)
Rosier J.---- Posthumus Frans Nicolaas ontvanger der directe belastingen, de directeur heeft een bericht van zijn overlijden
ontvangen en de heer Rosier J. te Dokkum zal zijn vacature waarnemen enz. jaar 1819 (1)
Rosier J. Te Anjum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de
Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Rosier J. te Nijland wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Rosier J. te Nijland wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Rosier J. te Schiermonnikoog staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Rosier J. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Rosier Jacoba , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (5)
Rosier Joh. , 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)
Rosier Joh. hij neemt voor 3 weken de post van zijn vader waar, als ontvanger te Nijland een handgeschreven brief met de
handtekening van de vader enz. jaar 1841 (2)
Rosier Joh’s ---- Rosier ….? Ontvanger der Directe Belastingen verzoekt in een door hem ondertekende brief aan de Controleur
der Rijksbelastingen te Sneek hem tengevolge van zijner ongesteldheid 14 dagen verlof ingaande 26 maart en stelt zijn zoon
Rosier Joh’s als waarnemer aan enz. jaar 1841 (4)
Rosier Johannes Ontvanger der Directe Belastingen dezer Gemeente Anjum wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der
Gemeente door de Schout van de gemeente Anjum jaar 1814 (1)
Rosier Johannes---- Alberda ….? Controleur de Belastingen heeft overgedragen het percept van de gemeente Schiermonnikoog
ten overstaan van Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog aan de heer Rosier Johannes die benoemd is in de
functie van waarnemend Ontvanger deze Gemeente nadat de Controleur eerst de kas van 1812 heeft laten aanvullen door den
voormalige ontvanger Jongh de J. K. dit document wordt door de drie eerstgenoemden ondertekend enz. Jaar 1815 (6)
Rosier Johannes hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van
Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
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Rosier Johannes--- Hora Buma Johan benoemd bij koninklijk besluit tot ontvanger der belastingen te Holwerd door het overlijden
van de heer Attema E. ook wordt genoemd Rosier Johannes, ontvanger te Anjum en Schiermonnikoog, tevens de overdracht van
het kantoor met de daarin bevindende stukken enz. met de handtekeningen van Hora Buma, Rosier J. en Alberda (de controleur)
jaar 1817 (7)
Rosier Johannes Leenderts 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)
Rosier Johannes Ontvanger der Belastingen met als onderwerp; de benoeming van Ontvanger op het Eiland Schiermonnikoog
wegens de bedanking van de heer Feninga Ruurd M. enz. jaar 1815 (2)
Rosier Johannes Ontvanger te Nijland geeft wegens ziekte zijn functie over aan zijn zoon Johannes Rosier, evens een verklaring
over zijn ziekte van de Med. Docter Vries de P. te Bolsward jaar 1841 (5)
Rosier Johannes---- Rosier J. , Ontvanger te Nijland zijn ziekte blijk zo erg te zijn dat zijn zoon Rosier Johannes die net 18 jaar is
een magtiging heeft om zijn kantoor waar te nemen enz. enz. jaar 1841 (5)Rosier Johannes---- Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Rosier Johannes Secretaris bij de Schout die van zijne post Afstand heeft gedaan en er wordt voorgedragen Buma Teije
Jan enz. jaar 1815 (1)
Rosier Johannes te Anjum, 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)
Rosier Johannes, 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)
Rosier Johannes, ontvanger der belasting te Anjum, betreft de opneming en overdracht van het ontvang in de Gemeente Dokkum
enz. enz. i.v.m. het overlijden van Posthumus Frans Nicolaas, met een staat van bedragen en boeken die overgedragen zijn enz.
jaar 1819 (6)
Rosier Joost 23 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)
Rosier Leendert kind van de vader onbekend en de moeder Rosier Jacoba, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden
met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
Rosier Leendert, 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)
Rosier Neeltje Martens, 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)
Rosier Renske 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met
8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de
Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Rosier Rinske kind van de vader onbekend en de moeder Rosier Jacoba, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden
met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
Rosier S. Delfzijl Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Rosier Stephanus * Anjum 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)
Rosier Stephanus 195 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)
Rosier Stephanus 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)
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Rosier te Nijlamd wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Rosier te Nijland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
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Rosier Tjeerd. Onderwerp: extract betreffende de genoemde loteling en dat hij volgens zijn opgave buiten huwelijk is geboren en
hem alsoo zijn vader niet bekend is enz. jaar 1825 (4)
Rosier Yde , Arbeider te Ferwerd, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes (Ameland)
waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2)
Rosinga J. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
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toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Rosinga Petrus hij is gecommiteerde, Wiersdsma en Sminia Assessoren , Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads
armen en Militaire Armen der Rooms Katholieke Kerk enz. jaar 1814 (14)
Rosingh Izebrand Petrus , met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende
gemeenten, jaar 1917 (5)
Rosingh Izebrand Petrus Kassier---- 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 (5)
Roskam Albert Thomas---- Helmrich C. F. Officier van gezondheid van het Militaire Hospitaal te Groningen certificeerd dat
Roskam Albert Thomas oud 19 jaar geboren te Hoornsterzwaag met Hoofdzeer alhier is behandeld enz. jaar 1817 (2)
Roskam Cornelis Pieters, 39 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)
Roskam Hans Gijsberts---- Nijenhuis W. T. Wiebe Tjeerds) President Burgemeester van de Stad Sloten ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Diaconen van den Dorpe Nijemirdum en de Diaconen van Wijckel
voor het onderhoud van. Pieters Pietertje weduwe van Roskam Hans Gijsberts enz jaar 1816 (2)
Roskam Harmke Hendriks weduwe van Luitjens Hein 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)
Roskam J. Visch Handelaar te Zwolle verzoekt in een door hem geschreven en getekende biref om vergunning voor zijne
motorboot genaamd “De Frederika II” volgens meetbrief lang enz. jaar 1904 (2)
Roskam Klaas, Fuselier 9de afdeeling infanterie * 28-02-1815 Bleskensgraaf, 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)
Roskam Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1867 (2)
Roskam Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1867 (2)
Roskam Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1868 (2)
Roskam Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1868 (2)
Roskam Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1868 (2)
Roskam Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1869 (2)
Roskam Seberen Gisberts 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)
Roskam T. , Kleinman A. , Postmus J., Boer de M. L. en Linge van J. het gaat er over dat zij als Veldwachter te lang in de
gemeente zijn en dat het wenselijk is dat zij van standplaats verwisselen omdat een te langdurig verblijf in een dorp hen te
vertrouwelijk met de ingezetenen maakt enz. enz. jaar 1883 (2)
Roskam Tjietje 53 jaar * Wijckel, hij staat op een lijst tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Gaasterland en een
document met zijn benoeming enz. enz., jaar 1883 (8)
Roskam W. Vischhandelaar te Steenwijk in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen met
zijn motorboot “ de Morgenster”in de Provinciale wateren van Friesland der Tweede Klasse enz. jaar 1916 (5)
Roskam Willem Tjietjes gemeente Veldwachter te Wijckel (is overleden) jaar 1883 (1)
Roskam Willem Tjietjes Gemeenteveldwachter te Wijckel 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)
Roskammer Hindrik, 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)
Roskamp Aldert Tjetjes 403 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)
Roskamp B. Kapitein is met zijn schip de Kleine Angelina op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Lutjenburg
naar Hull, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-
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aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Roskamp Ildert Tjetze te Wiekel (Wijckel) bij Sloten 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)
Rosker Sijtse te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan
den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske
met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Roskot Christina---- Wiggertsz O. de Schout van Vlieland schrijft en ondertekend een brief dat Petersen Everhardus zoon van
Petersen Wermold en Roskot Christina wonende te Vlieland heeft getrokken nummer 33 voor de Landmilitie maar zijn broer
Petersen Herm enz. jaar 1814 (2)
Rosmalen van C. directeur van de Coop ver. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd
Zandstra enz. Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd,
Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij dat hij gedurende 30 jaar met zijn
veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot
genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1
met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze
aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17)
Rosmalen van C. directeurvan de Coop ver. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd
Zandstra enz. Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek (3)
Rosman Jan 303 is zijn volgnummer en Brielle 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)
Rosoir---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven
vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal
lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury,
Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain,
Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen met vetrnoeming van Sluizen en
Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
Ross ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband in de Classis van ’s Hertogenbosch 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)
Ross D. P. Predikant te Rheden tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Ross D. P. te Rhede Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ross D. P. te Rheden 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)
Ross D. p. te Rheden, 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
Ross D. P. te Rheden, 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)
Ross D. P.te Rhede 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)
Ross J. H. te Boxtel Predikant Classis van ’s Hertogenbosch 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)
Ross J. H. te Boxel 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)
Ross J. H. te Boxel, 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)
Ross J. H. te Boxtel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Ross T. te Vechel Predikant Classis van Eindhoven 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)
Ross T. te Vegchel Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ross T. te Vegchel Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Ross T. te Vegchel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar
1819 (6) dossier (22)
Ross T. te Vegchel 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)
Ross T. te Vegchel, 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)
Ross T. te Vegchel, 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)
Ross W. ---- Veen van der Auke, Korenmolenaar onder Leeuwarden hij krijgt een bekeuringvan de commiesen Ross W. en
Weeber van J. G. W. wegens het uitoefenen van een bedrijf van Korenmolenaar zonder daarvoor een patent te hebben, hij sluit
een transactie bij Notaris enz. enz. jaar 1825 (3)
Rossem Andries---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rossem Andries gepensioneerd Sergeant is overleden op de 4e dezer
enz. jaar 1816 (1)
Rossem van Jan 140 is zijn volgnummer en Leerdam 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)
Rossier Gerrit, 57 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)
Rossum v. Martinus * 05-08-1781 Driel bij Bommel wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en
manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de
maand Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document
heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz.
jaar 1817 (3)
Rossum van R. W. te Leimuiden, 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
Rossum van R. W. te Leimuiden, 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
Rossum van Wouter, 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)
Rost A. 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)
Rost E. A. (Kloos) te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Rost E. F. A. te Groningen 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)
Rost E. F. A. te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Rost E. F. A. te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven) Burgemeester
van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 28
22-05-1840

8280

526-1, 33 2205-1840

8285

615-2, 28
19-06-1840

6053

907/34
13-12-1819
988-3, 28
Bladzijde 1
26-09-1839
988-3, 21
Bladzijde 1
26-09-1839
988-3, 9
Bladzijde 1
26-09-1839
833-2
24-08-1841
Menaldumadeel
198-1-2-3
04-05-1816

8211

8211

8211

8380

6407

6426

53
31-01-1818

6416

116
29-03-1817
190
09-05-1817

6417

6421

419
15-09-1817

6090

30
08-01-1823

6069

308
17-04-1821
32
08-01-1823

6090

8386
6418

3701

3701

6418

949/6-1
25-09-1841
255-A
00-05-1817

5-D
nrs. 1-6
10-02-1842
5-C
06-02-1839

255-A
00-05-1817

Rost 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 Opsterland zijn ingevoerd met 5 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)
Rost 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 Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Rost E. F. A. 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 Opsterland in de maand Mei
1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (7)
Rost Frederik Predikant te Fochtelo en Appelscha hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1)
Rost N. E te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Rost N. E. te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Rost N. E. te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Rost N. E. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
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)
Rost van Tonningen verblijft in Garnizoen te Groningen wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken en
op een Nominative Staat der Hoofd Officieren die worden voorgedragen tot leden van de Militie Raden district Leeuwarden enz.
jaar 1818 (5)
Rost van Tonningen Administrateur Van het Bataillon Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opgave van alle kleding van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Rost van Tonningen---- Lubberts Haske wonende te Oldeberkoop en gewezen Fuselier bij de 5e Comp enz. heeft verzogt in echte
te worden opgenomen, alhoewel hij aan ons desselfs bekomen paspoort getekend te Maastricht de 6e april 1816 ondertekend door
de Luitenant Collonel Tonningen van Rost enz. dit document is door de Grietman van Ooststellingwerf de heer Willinge J. A. (Jan
Albert) ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (2)
Rost van Tonningen---- Wiebenga Hendrik Wiebes wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen
welke overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn
ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no.
3 Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3)
Rosuma Engeltje Roelofs---- Hoekstra Cornelis Klazes , overleden 2 Januari 1823 te Burum , 79 jaaren oud, geboren te
Surhuizum en gehuwd met Rosuma Engeltje Roelofs en zoon van Hoekstra Klaas Cornelis en Ofveringa Grietje Cornelis beide
overleden hij was ingeschreven in de hoofdafd. Burgerpensioene ten bedrage van fl. enz. enz. jaar 1823 (2)
Roswinkel onder Coevorden, ---- Zuidema Petrus Predikant te Roswinkel onder Coevorden, hij is beroepen te te Drogeham en
Harkema. Jaar 1821 (1)
Roswinkel---- Vissing A. C., Dominee en als Leeraar te Roswinkel, maar daar weer vetrokken en gegaan naar de gemeente van
Sint Jansga enz. enz. enz. verder zijn erbij een memorie van kosten die de gemeente Roswinkel door dominee Vissing A. C. van
Emmelenkamp af te halen en naar Roswinkel over te brengen alles gespecificeerd met bedragen enz. jaar 1823 (6)
Rosz N. E. Te Groningen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Rot Aan het Jan 350 is zijn volgnummer en Hellendoorn 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)
Rot Antje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (16)
Rot Antje Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Rot de (Ros?) Laurens 294 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)
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Rot de C. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en Reglement tot de
verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te Assendelft
verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Rot de K. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en Reglement tot de
verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te Assendelft
verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Rotgans Elders Pieters Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824
Rotgans (Professor) Amsterdam Schip de Celose, jaar 1906
Rotgans Gerrit C---- Heistra Pieter Annes Hij neemt aan het werk voor reparatieen en voorzieningen aan de Zuiderdijkagie van het
Eiland Terschelling voor de som van fl. 10.000 .= en tot borgen gesteld Rotgans Gerrit C. te Terschelling en Holte Mink Clases te
Harlingen jaar 1816 (2)
Rotgans Gerrit C? Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en door de
permanente stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge aanhoudende winter aan
de Arme kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz. voornoemde is een der ondertekenaars enz.
jaar 1814 (4)
Rotgans Sies Kapitein op de Plantius (4)
Rotgans Trijntje weduwe Dijkstra Nicolaas Daniël (Daniel) , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Roth ….? 2e Luitenant van het 3e Regiment Dragonders, Onderwerp: zijn gemaakte kosten van Leeuwarden naar Den Haag met
de gewezen Prefect Malouet ….? Le Baron, Enz. specificatie van de kosten aanwezig, jaar 1814 (2)
Rothfusz J. J. te Akkrum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg van
zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Akkrum sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de
situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (11)
Rotsterhaule, ---- 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)
Rotsterhaule, ---- 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)
Rotte----- Asbeck van, Evarda Johanna Maria, weduwe van de heer Rotte, Onderwerp een verzoek tot onderzoek enz.(2) Jaar 1824
Rotte de C. F. J.---- Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie Rotte de C. F. J. zijnde een der leden van de Grieterny raad welke benoemd is tot het
tekenen van enz. maar dat er enkele zeer belangrijke attesten diene te worden opgemaakt die geen uitstel meer gedoogd en er wordt
voorgedragen Sikkema Sikke Andries te Akkerman om geauthoriseerd te mogen worden enz. jaar 1817 (2)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)Schout der Gemeente Rinsumageest , Onderwerp;
Procesverbaal van opneming, de controleur der belastingen heeft zig begeven naar het huis van voornoemde persoon en hem
verzogt hem te vergezellen ten huize van de heer Mulier Pieter de afgaande persepteur ten einde de voorgestelde opneming te doen
en aldaar aanwezig ook de heer Boelens van Boelardus Augustinus benoemd tot provisionele waarneming der functie van
Percepteur enz. enz. en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen aan de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er
aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide percepteurs en de ontvanger jaar 1814 (7)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes) er zijn door de ontvanger Generaal van Vriesland geene
bedenkingen tegen de voordragt van hem als Ontvanger der Belastingen te Rinsumageest enz. jaar 1814 (1)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes) te Rinsumageest, hij is benoemd in een commissie die
moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle
commissieleden van Friesland 46)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)---- Halbersma Lieuwe Johannes en Rotte de M. C. F. J.
Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)zij zijn benoemd als schatter te Rinsumageest enz. jaar 1823 (1)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)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)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de
Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van
1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)---- Boelens van Boelardus Augustinus , Ontvanger der
Directe Belastingenvan de gemeente Rinsumageest geeft met eerbied te kennen dat hij zelf is aangeslagen voor f 30 dat hij deze
aanslag te hoog vind, hij geeft een aantal namen die meer dan hem inkomen hebben en minder betalen. Zoals Rotte de M. C. F. J.
Jonkheer Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)de Schout, Voormeulen ….? Secretaris , Halbesma
H. Mun : raad, Viersen J. J. Mun : raad, Westra Jan Mun : raa d Enz. jaar 1815 (3)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen
voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)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)
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Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)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)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in
Vriesland, Jaar 1814 (9)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de
Staat van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als
aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Calixtus Franciscus Johannes)) te Dantumadeel, 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)
Rotterdam (Armenbezorgers der R. K. Kerk het Laradys genaamd , 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 Zuid Holland jaar 1818 (4)
Rotterdam---- Heijers Christiaan geb. 12-01-1799 Rotterdam een originele proclamatie Wij Willem bij de gratie gods enz. enz.
verklaart dat hij 05-10-1830 gewapend is uitgetrokken als Schutter en als vrijwilliger van 13-01-1833 tot den 31-08-1839 enz. enz.
en een Origineel Bewijs van Ontslag uit den dienst Mobiele Schutterij jaar 1841 (4)
Rotterdam van J. C. Hoogleeraar te Gent, 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)
Rotterdam, Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht voor vervoer van personen De naam van het schip met de Technische gegevens ,
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 (29) Dossier (44)
Rotterdam; Het Hoofddepartement van de Maas als\daar betreft een aanbesteding van Eiken Balken jaar 1825 (3)
Rotterdamsche Courant de Nieuwe Rotterdam Courantenstukjes waarin voorkomen de Tolheffingen in Friesland , Onderwerp:
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van
schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1898 (14)
Rottevalle---- Os van Jacobus wonende in de Rottevalle . Onderwerp: en request laatstelijk Opzigter bij de Korenmolen te
Rottevallehij verzoekt om met pensioen te mogen gaan om zijn zeer hoge leeftijd en een gebrekkig lichaam enz. enz. en wordt
ingeschreven met een jaarlijks pensioen van 49 gulden als gewezen Commies ter Recherge jaar 1823 (4)
Rottevalle, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Rottier A. J. Zwaagwesteinde Veldwachter te Dantumadee, jaar 1917 l (11)

Rottier A. te Zwaagwesteinde wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917
(2)
Rottier Alphons te Bergumerheide, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Rottier Alphons te Dordrecht Hij staat vermeld in de Staat van aanbeveling voor Veldwachter in de Gemeente Dantumadeel, en
zijn benoeming. ,jaar 1915 (3)
Rottum, ---- 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)
09-02-1825
Rottum,---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de
31-B
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)
1316 lijst 3-R. Rouaan Adam te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
22-10-1814
de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter
vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
30-12
Rouen Adam moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
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)
22-03-1825
Rouen Johannes Adams te Workum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
11/1-C
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz.
jaar 1825 (5) (dossier13)
1198
Rouep of Roop Cornelis, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
05-08-1916
van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
1032/13
Rouffaer of Bouffaer ….? Er wordt medegedeeld dat zij haar Kostschool op 5 augustus heeft geopend enz. jaar 1839 (3)
09-10-1839
103
Rouin (Rouen) Adam.---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en
08-02-1814
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)
22-03-1825
Rouin Johannes Adams staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot
11/3-C
Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
71
Rouing H. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en beslissing
09-06-1846
betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief
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met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der
Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers
van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D.,
Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
1005
Rouke M. , Hij is gecommiteerde van de Branders van Leeuwarden betreffende een Request door hem ondertekend betreffende de
18-10- 814
stedelijk belastingen enz. enz. jaar 1814 (4)
1316 lijst 3-R. Roukem Hendrik Taekes te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
602 -4
Roukema A. B. staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de schaden van In en
18-06-1816
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)
A-6
Roukema Botte Duije, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
28-10-1828
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)
A-6
Roukema Duije Bottes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
28-10-1828
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)
Deel I
Roukema Folkert, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 76
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1875
kolommen info. jaar 1875 (2)
95
Roukema Gerrit Lieuwes Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14
25-08-1929
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)
448, 1-7
Roukema H. G. Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters van
06-07-1819
de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. het kan zijn dat de naam iets verbasterd is aangezien dit
van de handtekeningen is gereconstrueerd. jaar 1819 (7) hele dossier (30)
98 t/m 102
Roukema H. Veldwachter van de Gemeente Lemsterland met Standplaats te Oosterzee tot wederopzegging vergunning is verleend
28-12-1911
om naast zijn betrekking die van Gaarder der opslaggelden enz. enz. jaar 1911 (5)
224
Roukema Hannes Geerts ---- Visser Wigle Annes schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van
27-01-1814
Vriesland dat hij geëxcuseerd wil worden voor de functie van Schoutambt van Heeg ondanks zijn Vaderlandsliefde enz. en wil
dan ook voordragen Roukema Hannes Geerts tot het waarnemen van de functie van de Schout van Heeg bij zijn afwezigheid enz.
en dat Akkerman Jan Johannes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)
7-A
Roukema Heike Ages---- Oebles Janke Huisvrouw van Roukema Heike Ages het betreft haar nalatenachap bij eventueel
05-03-1824
vereneging van het Vrugtgebruik met den Bloten eigendom enz. jaar 1824 (3)
285/24
Roukema Hylke Lemsterland Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
24
Roukema Hylke Veldwachter te Oosterzee gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters
19-10-1882
en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
1036/15
Roukema Jan Klaas onlangs ontslagen Schoolmeester te Boornbergum, hij ontvangt een Rijks Pensioen van vijf en zeventig
10-10-1839
gulden en een gelijke toelage uit de Grieternij kas van Smallingerland ingaande 1 oktober 1839 (4)
839
Roukema K. bezittende de 3e rang benoemd tot Schoolonderwijzer te Tjerkgaast ook genoemd de Schoolopziener Visser H. W. C.
10-09-1822
A. te IJsbrechtum enz. enz. jaar 1822 (1)
04-02-1825
Roukema Klaas bezittende de derde rang tot Schoolonderwijzer te Boornbergum en Kortehemme, De School-Opziener Heppener
2-A
H. te Drachten moet berichten op welke dag hij zijn post zal hebben aanvaard enz. enz. jaar 1825 (4)
10-A
Roukema Klaas, (ook T. K.) hij is de meest bekwame gebleken voor de post als onderwijzer van Boornbergum en Kortehem en
17-12-1824
na deze Bouma A. J., wordt ook in genoemd Jong de Willem Kaspers , Provisioneel onderwijzer te Boornbergum die een
eensporig is voorgedragen enz. enz. jaar 1824 (7)
833-2
Roukema te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
Harlingen
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
30-7
Roukema v. Wypke G. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest
09-01-1817
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)
891
Roukema van R. G., Tekend mede een document door Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum een verzoek aan de
15-10-1816
Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst
met hun namen jaar 1816 (4)
30-9
Roukema van Rink G. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
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)
1341
Roukema Wieger, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
06-09-1918
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
1547
Roukema Yde Oudega (W) Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
21-12-1920
06-04-1825
Roukers F. van beroep Handelaar in het groot in binnenlandsch gedistilleerd, Onderwerp: een request dat hij verzoekt om een
81-A
destelleerketel te mogen oprigtenter ruimte van ongeveer enz. jaar 1825 (6)
13-A
Roukes ….? Brander te Leeuwarden de vrijstelling voor zijn paarden is niet verleend enz. jaar 1824 (3)
20-07-1824
11-02-1825
Roukes ….?---- Notting W. Johannes Huurder van Roukes ….? Eigenaar Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief
10-A Bijl. 2
wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (8)
17-A
Roukes Frederik grossier in dranken te Leeuwarden, onderwerp het inslaan en de bergplaats van dranken, en hem moet de
14-12-1824
gelegenheid worden ontnomen om zijn dranken per enz. enz. jaar 1824 (2)
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Roukes Frederik handelaar in gedistilleerd te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn handtekening met het nederige
verzoek om een boete van fl. 3290.40 niet te hoeven betalen en als hij het moet betalen het onherroepelijk zijn ondergang als jonge
ondernemer zal betekenen enz, jaar 1824 (3)
Roukes Frederik te Leeuwarden, Koopman in Gedistilleerd. Onderwerp; een Bergplaats van Binnenlands Gedistilleerd in het
achterhuis van zijn woonhuis aan de z.g.n. Schoenmakersperk aan het water dat hetzelve van de Pijlsteeg enz. enz. het stuk gaat
over dat hij de controleur(s) niet wilde toelaten voor inspectie enz. enz. tevens een handgeschreven brief met zijn handtekening ,
jaar 1825 (8)
Roukes Frederik van beroep handelaar in gedestilleerd verzoekt uitstel van betaling en dat hij in staat zal zijn de 15e febr. dit te
kunnen voldoen, hij krijgt de toestemming enz. jaar 1825 (3)
Roukes Frederik, grossier in wijnen en sterke dranken te Leeuwarden, een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om
vervolging te voorkomen, voor het overtreden van de wet wegens vervoer zonder documenten jaar 1824 (3)
Roukes Frederik, Grossier te Leeuwarden eeen Proces verbaal en een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een
bekeuring wegens een vat Jenever enz. jaar 1824 (11)
Roukes Frederik, handelaar in gedistilleerd te Leeuwarden, wonende op het Schoenmakersperk letter G. no. 158 een
handgeschreven brief met zijn handtekening, een procesverbaal van bekeuring. enz. jaar 1824 (9)
Roukes Fredrik, 396 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)
Roukes G. de weduwe , Brander, zij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Roukes G., de weduwe van ---- Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegeling van de Branderijen van hen. En de
weduwe Roukes G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4)
Roukes Gerrit de weduwe Brander te Leeuwarden 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)
Roukes 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)
Roukes T. Handelaar in binnenlands gedistilleerd een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het een
overtreding enz. jaar 1824 (3)
Roukes T. 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)
Roukes T. 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)
Roukes T. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke
beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de
ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in
Vriesland (47)
Roukes T? of F? handelaar in Binnenlands gedistilleerdeen transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal
wegens bij een peiling bevonden ondermaat enz. enz. jaar 1824 (3)
Roukes Th. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel
in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Roukes Th. en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , het door hun ingediende request geretourneerd met de
bslissing jaar 1815 (4)
Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen Schulte en Nauta. Onderwerp:
Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven brief met de handtekeningen van Roukes
Th.en Bruining B., en Jong de W.
jaar 1815 (3)
Roukes Thomas Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Roukes Thomas Brander te Leeuwarden 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)
Roukes Thomas Brander te Leeuwarden, wordt ook in genoemd; Bogtstra J. te Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden ,
Bruining….? Allen Branders onderwerp; het verzegelen van de branderij van Thomas Roukes staande tussen de Branderij van de
weduwe Roukes en van Bruining. En van Bogtstra te Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden jaar 1824 (9)
Roukes Thomas, Brander te Leeuwarden onderwerp een bekeuring, o.a. ; .hij laat van buiten de stad zoet water zoet water halen
enz. enz. jaar 1824 (8)
Roukes Thomas, een rapport omtrent de landerijen van hem jaar 1824 (2)
Roukes Thomas, Jeneverbrander te Leeuwarden Onderwerp; Request jaar 1824 (4)
Roukes Thomas,brander en slijter te Leeuwarden, een handgeschreven met zijn handtekening Onderwerp wet op gedistelleerd en
hij diend een request n jaar 1824 (2)
Roukus F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Rouma Gelles Joseph Paul Emile, een verklaring van zijn overlijden op 4-11-1823 te Parijs door de Gouveneur provincie Luik.
Jaar 1824 (2)
Roupke F.---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout der Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat de persoon van Roupke F. ontvanger van de directe enn indirecte belastingen desen Gemeente heeft gevroudeert in
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het Storten der Lanspenningen en door de Controleur zijne weinige goederen in beslag enz. en heb aan mijn adjunkt Schout
Fenenga R. M. (Ruurd M.) opdracht enz. jaar 1814 (1)
Roussaer, Josina Clara Maria Roussaer te Haarlem
Rousseau Matthijs Joseph * 20-06-1797 Saumague, 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 Castor 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)
Rousseau Peter Kapiten op de Ann, jaar 1824 (1)
Rouville Pieter Helenus, Verzoek naamsaanname van Muntz om deze naam toe te voegen aan de Rouville, door Pieter Helenus de
Rouville te Brielle, jaar 1838
Rouwerda Inne Jans te Sexbierum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Veen v.d. ….? Die
ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven
manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen
worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Rouwerda Rymer, 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)
Rouwkema Klaas hij is benoemd en aangesteld als onderwijzer in de school te Tjerkgaast enz. jaar 1822 (1)
Rouwkema, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne beoordeling in de
te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen,
Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa, v.d.
Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen. (9)
Rover de Gerit 196 is zijn volgnummer en Hardinxveld 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)
Rovij of Roij, le Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 6-9-1836 Overleden te Semarang,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
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)
Roy L. D. te Antwerpen, 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)
Royaards H. J. te Meerkerk, 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)
Royal Yacht Squardron 150 schepen Scheepsnamen en Eigenaars, jaar 1838

Royal Western YACHT CLUB, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western
YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Rozeboom C. G. te Bakkeveen 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)
Rozee ….?---- Bruinsma ….? zijn weduwe Rozee ….? te Leeuwarden wonende heeft bij missive van 25 december 1840 verzogt
een onbepaald uitstel voor haar verschuldigde directe belasting enz. jaar 1841 (3)
Rozee H. M, Handgeschreven brief met handtekening van H. M. Rozee weduwe Jacobus Bruinsma met belasting dossier , jaar
1840 (11)
Rozée Joseph, 88 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)
Rozee of Prozee Pieter Cornelis nummerverwisselaar van Hebbes Hebbe, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met
9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari
1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Rozee, H. M. weduwe van Bruinsma, Jacobus, Invordering van belastingen, met een handgeschreven brief met haar handtekening,
04-06-1841 (5)
Rozema A. Kapitein op de Buitenwerf, jaar 1838

Rozema Anne Oedses 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
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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)
Rozema C. Leeuwarden Schipper op de Buitenwerf
Rozema H. Harlingen Kapitein op de Geziena, jaar 1840
Rozema H. Harlingen Kapitein op de Geziena, jaar 1841
Rozema J. Beurtschipper---- 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)
Rozema Jan Blija Schipper op de Jonge Gosse vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen
informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Rozema Jelte Zaandam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Rozema T. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek , jaar 1879
Rozeman de weduwe te Sappemeer 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)
Rozemulder Wierd Schipper op de Vrouw Wilhelmina, jaar 1838

Rozen van W. A., Koopman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens
een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha,
Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper
van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun
famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Rozenberg Anne Sjoerds te Lippenhuizen en Douwes Louwrens met onderwerp de verkoop van in beslag genomen goederen van
voornoemde i.v.m. niet betalen van versculdigde belastingen en jaar 1814 (1)
Rozenberg Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Rozenberg Jacob, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Rozenberg Jacob,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Rozenberg Joel, 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)
Rozenberg Joёl (Joel) gehuwd met Hess Minni, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Rozenberg Samuel, 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)
Rozenberg Samuel, 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)
Rozenberg, Handgeschreven brief met handtekening van David de Metz, Hartog Reindorf, Jacob Rozenberg, Samuel Boers alle
Kooplieden van Leeuwarden en Meyer van Hasselt Koopman te Groningen Onderwerp: Klacht over de Grietman en drie
Herbergen (Oostermeer, Suameer en Bergum) wegens weigering voor nachtverblijf vanwege hun Joodse uiterlijk, jaar 1840
Rozenboer van J. A. hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk
Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens een
request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha,
Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper
van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun
famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Rozenburg (Het Eiland) een aanbesteding voor het plaatsen van het twee IJzeren lichtopstanden aldaar en het afbreken van de
oude houten lichtopstanden, Bestek en tekeningen aanwezig ) jaar 1883 (30)
Rozendaal W. A. J. te Dalfsen Scriba Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Rozendaal Wiebren, 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)
Rozendal Piebe Berends te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Rozendal & Roeland, 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)
Rozendal Anne Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
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Rozendal Feike Gerrits te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren
bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Rozendal Heeke Gerrits hij heeft bedankt voor de post als Lt. Colonel 17e Bat. Landstorm te St. Anna en St. Jacobi Parochie en dat
zij voordragen voor deze post Wassenaar Gerrit Willems enz. jaar 1814 (1)
Rozendal Jarig Piers, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Rozendal Jarig Piers, 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)
Rozendal Pier Jarigs, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Rozendal Pier Jarigs, 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)
Rozendal Sybrigje Piers, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Rozendal Sybrigje Piers, 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)
Rozendal van Berend Pieters te Het Bildt 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)
Rozendal van P. B. de weduwe, Jong de D. S. D. en Kuiken R. G. wonende in het Bildt disponerende het verzoek betreffende de “
kwade Posten” van de jare 1819 enz. enz. jaar 1821 (2)
Rozier J.---- Feninga Ruurd Mellis, hij word benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen te Schiermonnikoog, komt ook in
voor Rozier J. Ontvanger enz. enz. jaar 1815 (7
Rozier Stephanus 192 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7
kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant
Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen
welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Rozinga Meind’t S., 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)
Roёl A. C. te Wel 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)
Roёll A. C. te Nieuwe Tonge, 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)
Ruardi Cornelis---- Velde van der Melis ex Griffier van de Gemeente Sloten wordt voorgedragen en ondertekend door de
Burgemeesteren Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en Ottinga (voorletters onleesbaar) van de Stad Sloten tot waarneming van de zaken
van de Secretaris in de Stad Sloten, verder Ruardi Johannes Burgemeester der Stad Sloten schrijft in een door hem ondertekend
document, ofschoon ik de eerste aanspraak op de Secretarije van Sloten vermeen te hebben uit hoofde ik als secretaris zints de jare
1795 tot den 20 julij 1811 enz. ik heb mij laten overhalen de post van Burgemeester op mij genomen echter in het vooruitzicht van
mijn zoon Ruardi Cornelis die reeds de ouderdom van 27 jaren heeft mijn plaats als secretaris zien op te volgen enz. jaar 1814 (3)
Ruardi H.---- Jonker A. L. nopens de herstelling van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van
Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en
Lager Onderwijs dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar
Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas dat Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de
Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de
plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen en voor de kleine kinderschool Reinia G. ook een uitgebreid document
waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.
27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F.
Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de
school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)
Ruardi J. te Sloten, ter voldoening van het schrijven d.d. 18-11-1820 deelt Nijenhuis W. T. in een door hem getekende brief
mede dat hij een gesprek heeft gehad met Ruardi J. en hij mij gezeyd dat hij met de heer Velde van der M zonder mankement die
zaag wel te rechte zullen komen enz. jaar 1820 (1)
Ruardi Johannes benoemd voor de Stad Slooten wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche
Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen
zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Ruardi Johannes---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem
ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend Schipper
en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk, betreffende de geborgen goederen enz. ook
aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren Sude Johannes
Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei de Stormsteeg

6058

323
04-05-1820

6624

169
29-01-1814

6623

126-133
06-01-1814

6677

316
22-07-1818

8379

815-20 blz 32
19-08-1841
1461
25-11-1814
20 nr. 1
29-03-1814

6633
6382

6381

136 nr. 1
17-03-1814

6835

11-A
24-02-1824
572/5

8368
8050

6838

6632

6872
6838

6853
6842
6053

712/10
34/6776
20-07-1837
7-A bijl. 2
Mannen
Huis Justitie
26-03-1824
1316 lijst
1_R.
22-10-1814

30-03-1825
15-A
7-A bijl. 1
Mannen
Huis Arrest
26-03-1824
5-A
11-09-1824
19-A
07-05-1824
870
03-12-1819

binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede Notaris Molster J.
A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip van Berend
Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van
f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8)
Ruardi Johannes te Lemmer---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door
hem ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend
Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk, betreffende de geborgen goederen
enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren Sude
Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei de
Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede Notaris
Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip
van Berend Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een
somma van f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8)
Ruardi Johannes---- Velde van der Melis ex Griffier van de Gemeente Sloten wordt voorgedragen en ondertekend door de
Burgemeesteren Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en Ottinga (voorletters onleesbaar) van de Stad Sloten tot waarneming van de zaken
van de Secretaris in de Stad Sloten,verder Ruardi Johannes Burgemeester der Stad Sloten schrijft in een door hem ondertekend
document, ofschoon ik de eerste aanspraak op de Secretarije van Sloten vermeen te hebben uit hoofde ik als secretaris zints de jare
1795 tot den 20 julij 1811 enz. ik heb mij laten overhalen de post van Burgemeester op mij genomen echter in het vooruitzicht van
mijn zoon Ruardi Cornelis die reeds de ouderdom van 27 jaren heeft mijn plaats als secretaris zien op te volgen enz. jaar 1814 (3)
Ruardi Johannes---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis
(Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de
provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes Jan Jans als Burgemeesteren
alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser
Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden
Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)
Ruardi Johannes, Openbaar Notaris, Huis 67, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van
Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan)
spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te
Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Ruardi O. te Sloten , onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn
handtekening voor, jaar 1841 (3)
Ruardi P?. hij is lid van de Commissie belast met het ontwerpen van het Stedelijk Regerings reglement voor de Stad Sloten en
ondertekend mede dit document enz. jaar 1814 (1)
Ruardi Regnerus Reinders---- Boekweit Jacob Abeles, Plaatsvervanger van Ruardi Regnerus Reinders staat vermeld op een lijst
van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)
Ruardi Wegnerij Reinders te Joure, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte
kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Ruardi Ybeltje Ruurds----Faber Bouke Dirks, Uitdrager te Workum , een handgeschreven brief met zijn handtekening.
Betreffende erfgenaam van Ruardi Ybeltje Ruurds zijn huisvrouw jaar 1824 (4)
Ruardi, S. weduwe Jongbloed erven van Franke Jongbloed betreft een schuld, een handgeschreven brief met handtekening , jaar
1841, (2)
Rub A. Texel Schipper, jaar 1837

Ruben Dirk, 31 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)
Ruben Martienes 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)
Rubens J. Koopman wonende te Kronenburg ter zake zijn goederen aldaar een proces verbaal hebben anmtenaren te Leeuwarden
bekeurd voornoemd persoon omdat hij schapen enz. te koop heeft aangeboden enz. jaar 1825 (5)
Rubertus Joh’s, 143 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)
Rubsamen Johan Philip (wijlen) zijn pensioen is in het grootboek ingeschreven, jaar 1824 (1)
Rubsament Johannes Philip, Onderwerp; Militair Pensioen jaar 1824 (4)
Rucker Conrad en Knorre---- 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
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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)
239
Rudder of Reidder Jan Thomas , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van soort
27-03-1821
land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6)
958/2 211
Rudema B. O. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladz.2>>
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
379
Rudendein F. L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
526-1, 26,1
Ruding D. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
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)
52
Rudmers Klaas---- Veldinga Eelke Meinderts te Kollum vind zig bezwaard enz. enz., Rudmers Klaas te Surhuizum heeft een
23-01-1817
dienst geweigerd enz. enz. , Ploeg van der Sweitze Jouws wordt aangesteld als Deurwaarder aar 1817 (1)
1805
Rudoldhi Anna verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft er werd een vergunning
09-10-1915
verleend voor een voetbrugje Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (11)
1805
Rudoldhi Louw verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft er werd een vergunning
09-10-1915
verleend voor een voetbrugje Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (11)
565/6
Rudolf Johan Geb. Gorinchem, laatst gewoond hebbende in dienst. Flankeur 25-8-1836 Overleden te Soerabaja, (3) totaal dossier
11-07-1838
van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
274
Rudolfus Johannes te Woudsend, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbrits.
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast,
28-09-1819
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz.
Jaar 1816 (6)
1805
Rudolphi E. L. weduwe van Dijk van S. F. te Jutrijp verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een
09-10-1915
concessie heeft er werd een vergunning verleend voor een voetbrugje Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of
maken van uitwegen, jaar 1915 (11)
95-21
Rudolphi J. te Woudsend, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Woudsend
25-01-1822
enz. enz. jaar 1822 (2)
448, 1-7
Rudolphi Joh. Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters van de
06-07-1819
Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. het kan zijn dat de naam iets verbasterd is aangezien dit
van de handtekeningen is jaar 1819 (7) hele dossier (30)
453
Rudolphi Joh’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
811
Rudolphi Johannis---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en raad van Woudsend die allen ondertekenen deelt aan de
08-08-1815
Gouveneur mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de
Ontvanger der Gemeente enz. jaar 1815 (4)
1311
Rudolphi Louw Johannes te Jutrijp, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of
16-12-1823
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)
19
Rudolphi Louw Johannes---- Tromp Pieter Annes , Boer te Hommerts , Tromp Leeukjen Annes gehuwd met Rudolphi Louw
09-01-1816
Johannes Boer te Jutrijp, Tromp Joukjen Annes gehuwd met Glijza Harmen Sytzes, Boer in Idzega, gezamenlijk de eigenaren van
een Zathe en Land te Hommerts enz. enz. onderwerp; de verwoesting door een Brand, Een handgeschreven brief met Tromp
Pieter Annes zijn handtekening jaar 1816 (3)
1070-8
Rudolphi R. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
21-63
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
28-10-1840
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)
966/7 en
Rudolphi T. J. te Jutrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz. 13
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
659
Rudolphi. Joh. hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815
11-09-1819
opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige
aanslagen enz. jaar 1819 (7)
674
Rudolphie Louw---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de gemeente Woudsend ondertekend een brief aan de Gouverneur van
08-08-1815
Vriesland betreffende de brand in de nagt van de 2e op de 3e dezers in de boerderij in eigendom bij de minderjarige kinderen van
wijlen Cnossen Tjeerd Wijbes wn als huurder gebruikt wordende door Grondsma Cornelis Eises welke brand geweldig toenam
dat de boerderij in asch wierd gelegd het naastgelegen huis te Hommerts zijnde no. 48 meede vlam vatte in eigendom bij Tromp
Pieter Annes en zijn beide zusters welke getrouwt zijn aan Rudolphie Louw en Glysa Sietse Harmens enz. jaar 1815 (1)
966/7 en
Rudolphie R. J. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzi.10
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
480
Rudolphij Johannes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
06-07-1820
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
424-25
25- Rudolphis Johannes R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
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Rudolphus B. A. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Rudolphus D. te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Rudolphus H. A. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Rudolphus J. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Woudsend in 1823 die dat ook in 1824 willen
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Rudolphus Johannes te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Rudolphus Louw Johannes, die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Jutrijp Runderbeesten verloren is, jaar 1822 (1)

Rudolphus R. A. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
708-5_27b
Rudolphus R. A. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B.
20-07-1841
(Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
833-2
Rudolphus R. A. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Ooststel(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
lingwerf
Gehele provincie (122)
988-3, 27
Rudolphus R. A. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
Bladzijde 2
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van
26-09-1839
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
526-1, 27,1
Rudolphus R. A. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document
22-05-1840
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
615-2, 27,1
Rudolphus R. R. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
19-06-1840
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
708-5_27a
Rudolphus R. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert
20-07-1841
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
708-5_27b
Rudolphus R. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert
20-07-1841
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
379
Rudolpy Johannes R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
191-8
Rudsma M. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
06-03-1814
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)
1316 lijst 3-R. Rueardie R. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de
22-10-1814
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)
779
Ruel (Ruil) Engelman J. A. hij wordt door de Schout Sybes S. S. (Sybe Symons) van de Gemeente Woudsend voorgedragen in
27-08-1814
een door hem getekende brief als secretaris van die gemeente enz. jaar 1814 (2)
140
Ruël Engelman J. A. ---- Welderen Rengers van Bernhard Walraad , Luitenant Colonel en Ruël Engelman J. A. Luitenant
26-09-1814
Quartiermeester enz. alle officieren zijn goedgekeurd behalve genoemden zijn afgekeurd en de de laatst genoemde is met
volstrektste meerderheid van stemmen afgekeurd enz. enz. verder genoemd Bakker Jan Minnes percepteur te Heeg tot Luitenant
Collonel en Tromp Walle Lolkes Koopman te Woudsend tot Luitenant Kwartiermeester enz. enz. jaar 1814 (2)
526-1, 4
Ruel Engelman J. A. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
22-05-1840
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)
662
Ruel Engelman J. A. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
13-07-1815
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)
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Ruel Engelman J. A. te Weidum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder
als de ontvanger jaar 1841 (2)
Ruël Engelman J. A.---- Welderen Rengers van Bernhard Walraad , Luitenant Colonel en Ruël Engelman J. A. Luitenant
Quartiermeester enz. alle officieren zijn goedgekeurd behalve genoemden zijn afgekeurd en de de laatst genoemde is met
volstrektste meerderheid van stemmen afgekeurd enz. enz. verder genoemd Bakker Jan Minnes percepteur te Heeg tot Luitenant
Collonel en Tromp Walle Lolkes Koopman te Woudsend tot Luitenant Kwartiermeester enz. enz. jaar 1814 (2)
1066
Ruel Engelman Johan A. , Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de
31-10-1823
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)
1316 lijst 4-R Ruerds Hendrik te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
22-10-1814
de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter
vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
1316 lijst 2_L. Ruerds Ofke te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de
22-10-1814
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)
2/C
Ruesch Johannes, geboren Speicher Kanton Appenzell 1798 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn
16-11-1824
heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en
zijn rang ook 8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom
zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
309
Rugahuizen (Ruigahuizen) beknopte inhoud; Het classificaal bestuur van Sneek is te weten gekomen dat in Gaasterland tussen
30-06-1816
Balk en Harich een dorpje is gelegen en wel Rugahuizen het welk kerkelijk nergens onder behoord, het is na onderzoek gebleken
dat dit dorpje bewoond is geweest door Franse Refuges na de intrekking van het edict van Nantes in den jaren 1685 enz. enz. Jaar
1816
309
Rugahuizen (Ruigahuizen) beknopte inhoud; Het classificaal bestuur van Sneek is te weten gekomen dat in Gaasterland tussen
30-06-1816
Balk en Harich een dorpje is gelegen en wel Rugahuizen het welk kerkelijk nergens onder behoord, het is na onderzoek gebleken
dat dit dorpje bewoond is geweest door Franse Refuges na de intrekking van het edict van Nantes in den jaren 1685 enz. enz. Jaar
1816
45
Ruhlman & Comp. C. ---- Terpstra C. te Groningen , een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij nog geen rekening heeft
07-09-1814
ontvangen van Schoolland B. J. van beroep Koopman enz. tevens genoemd Ruhlman & Comp. C. wegens geleverde Voeragie en
Vrieze H. van beroep Koopman te Heerenveen enz. jaar 1814 (3)
41 t/m 52
Ruhlman C. & Comp.---- Terpstra C’s te Groningen, Onderwerp; Levering van Fourrages aan de comp. Gendarmerie voor mij
07-09-1814
aangenomen onder de Firma van Ruhlman C. & Comp. In dit dossier worden verder genoemd Antonides ….? , Decker ….?
Capitein der Artillerie enz. jaar 1814 (23)
115, 1, 2
Ruich C. wonende op Terschelling Reclamand van aangespoeld 24 stuks Nervaze Balken afkomstig uit het op de 4e januari
15-02-1819
vergane schip de Bosschen is op Schiermonnikoog aangespoeld enz. jaar 1819 (2)
810
Ruig C. op autorisatie der eigenaren aangespoelde 45 balken op Ameland enz. jar 1818 (1)
05-11-1818
225
Ruig C. van Terschelling als gesubstitueerde van Zunderdorp C. op Texel de heren eigenaren van een lading balken uit het
02-04-1818
Fluitschip Bone en Hoven (Boschenhoven) met Capitein Engels Aldert Jan van Norva op de Haaks van Texel verongelukt in Dec.
1818 enz. jaar 1818 (1)
255-A
Ruig de Teunis 448 is zijn volgnummer en Soest zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
00-05-1817
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)
833-2
Ruig R. A. te Ried staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
Franekeraen diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
deel
provincie (122)
248-C 1e bat
Ruig Siebrand * Terschelling staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
9e blz. Nom. Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
Staat
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
09-06-1817
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
287-C 1e
Ruig Sijb Jans 644 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7
Bataillon
kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en
28-06-1817
van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen
welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
248-b 1e bat
Ruig Sijbrand Jan 290 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
3e blz.
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van
Nom. Staat
den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon
07-06-1817
Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
255-BB
Ruig Sijbrant Sijbren Jans 291 St. Jacobiparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
01-06-1817
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)
171-B
Ruig Sijbren Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Hallum
22-03-1814
die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
193
Ruigahuizen aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
18-03-1820
Noord Braband jaar 1820 (2)
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Ruige Cornelis Emkes van beroep Harponier wonende te Terschelling verzoekt het bedrag van f. 300 als borgtogt betaald terug
enz. jaar 1825 (2)
Ruige Cornelis Emkes, Harpenier wonende te Terschelling Onderwerp: een terugvordering van f. 300.= enz. wegens borgtogten
enz. jaar 1825 (2)
Ruige Cornelis Imkes betreft Borgtochten jaar 1824 (3)
Ruige Cornelis Lemkes wonende op Terschelling verzoekt teruggave van 300 guldens voor eene Borgtogt en regten door hem op
den 21e februari 1824 gestort ten kantore van enz. jaar 1825 (2)
Ruige Imke Jansz. Kapitein op het schip de Willem de Eerste varend onder nederlandsche vlag te Harlingen liggend, het schip
heeft daarvoor gevaren onder de naam van Antoinetta Jacoba met als Kapitein Krager Dirk en thans moet er een nieuwe zeebrief
komen enz. jaar 1825 (5)
Ruige J. T. ---- Groendijk Jan Cornelis Kapitein op het schip Spitsbergen bevorens gevoerd door de Kapitein Ruige J. T.
Onderwerp een request betreffende de Belasting op In en Uitgaande rechten en het afgeven van een Zeebrief enz. jaar 1825 (3)
Ruigh C. betreft een ontvangen Missieve door de Strandvonder van Schiermonnikoog Feninga R. M. van eerstgenoemde,
betreffende 24 stuks balken welke behorende tot de heer Nap ….? te Groningen wonende en alhier op Schiermonnikoog
aangespoeld uit het schip Bosch en Hoven enz. jaar 1818 (1)
Ruigh G. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Ruigh J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Ruigh P. C. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Ruigrok Leendert, Kanonnier Corps rijdende artillerie * 14-04-1814 Berkel, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1839 (4)
Ruijch Cornelis en Jong de Jacob Sipkes beide te Terschelling verzoeken vrijstelling van boete wegens verzuim van aangifte
betreffende de nalatenschap van Winter Pieter Pieters ovrl. Treschelling enz. jaar 1824 (1)
Ruijg ….? Betreft het Schip Bosch en Hoven en de lading betreft een quitantie der Bergers van 2/3 uit de 1/10e van de 24 stuks
Noordeike balken in de maand januari 1818 jaar 1820 (1)
Ruijg C. P. Ameland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad
van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant)
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen
van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Ruijg Cornelis 2e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 1e Compagnie voor de onderscheidene
bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Terschelling en Vlieland verzoekt
voor 2 compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Ruijg Cornelis oud 35 jaren echtgenoot en vader van 4 kinderen lid van den Municipalen Raad van Terschelling dat hij 11 jaren op
dezen eiland geweest is dat de heer Secretaris Brandenburg J. den post van Notaris bekomen heeft verzoekt hij om de Post van
Secretaris enz. jaar 1814 (2)
Ruijg Sijbe Jans (Onzeker waar zijn verblijf is) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling
behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Ruijgh C. onderwerp; een aangespoelde visjol enz. jaar 1818 (1)
Ruijgh Cornelis---- Jong de Jacop Sipkes en Ruijgh Cornelis beide te Terschelling verzoeken als exc. Test. Kwijtschelding van een
boete wegens het te laat inleveren van de memorie en de eed afleggen van de nalatenschap van Winter Pater Paters enz. jaar 1824
(3
Ruijgh J. P. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een
brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)
Ruijgh Jan naar Riga, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Ruijgh Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Ruijgh wonende op Terschelling. Onderwerp het aangespoelde schip de Bosschenhove enz. jaar 1818 (1)
Ruijgs Cornelis--- Terschelling Onderwerp een teruggezonde request van Ruijgs Cornelis, Jong de Jacob Sipkes, beide in
kwaliteit als Ex. Test. Van de nalatenschap van Winter Pieter Pieters overl 15-02-1824 met 19 erfgenamen en het zuivere sald o
van etc. etc. jaar 1824 (2)
Ruijl Gerardus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
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Ruijs J. D. Predikant te Ouderkerk aan den Amstel tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Ruijs J. D. te Ouderkerk aan den Amstel 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)
Ruijs J. D. te Ouderkerk aan den Amstel 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)
Ruijs Willem Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van
Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht
jaar 1819 (4)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) ---- Ameland de schout Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een
gemeentelijks stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van
Vriesland een reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) ---- Ruyter de Jacob Martens het betreft een berigt op zijn request met als onderwerp zijn
tractement en dat voorheen de tractementen van de Gerechtsdienaren van de Gemeente Ameland betaald werden uit de
Adminstatie der Domeinen afkomstig van den Vorst van Nassauw enz. dit document wordt ondertekend door Ruijter de G. J.
(Gerbrandsz J.) Schout van Ameland jaar 1814 (2)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) ---- Schots J. J. te Ballum wordt aanbevolen door Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) voor de post
van Ontvanger aldaar i.p.v. Meijer J. F. die afwezig is enz. jaar 1814 (1)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubsttueerde van de Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Huisman Dirk Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente op Ameland het betreft een bericht op zijn
gesloten request met de klacht enz. jaar 1814 (1)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubsttueerde van de Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat bij het bergen van het Tjalkschip de Vrouw
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de
Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven
en door wie geborgen enz. jaar 1814 (4)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesustitueerde Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant van de Dorpen Hollum en Ballum enz. jaar
1814 (2)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) ----Pieters Hienke , Gelezen het request van Pieters Hienke alsmede de declaratie van Ruijter de G.
J. (Gerbrandsz J.) Schout van Ameland en de declaratie van Akkerman Tierk P. het verzoek van Pieters Hienke betreffende haar
verzoek vrijstelling voor haar zoon enz. jaar 1814 (1)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Schout van Ameland Betreft Vergaan op Ameland schip de Jonge Theodoor (dossier 28)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Schout van de Gemeente Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat
Breeland J. M?. van Groningen Schipper van beroep komende van Harlinge gedestineerd naar de Kleine Oost op den Abt nevens
het lange hoofd verongelukt en vol water is, van de lading door onze vissers eenige goederen geborgen enz. jaar 1814 (1)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.).---- Dikstra Sake, schipper, hij weigert zijn huis staan de Ballum te verhuren aan een commies
genaamd Loon van Klaas enz. in de kanttekening een beslissing van Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) dat zij daar niets over te
zeggen hebben enz. enz. en jaar 1815 (2)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.).---- Heeckeren van Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman
van Ameland hij ondertekend samen met de Assessoren Metz G. D. (Gerben D.) en Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) een document
met als Onderwerp: dat voor de tijd van 5 jaren van de belasting van alle ongebouwde eigendommen enz. enz. en met innig
leedwezen dat alle ingezetenen in dezelfde omstandigheden verkeren ook al omdat te veel van de vermogende bewoners het eiland
verlaten hebben enz. enz. jaar 1820 (2)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.).---- Meijer Jacob Frederik onderwerp: Betaling aan de Deurwaarder te Ameland enz. getekend
door de schout van Ameland Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) enz. jaar 1814 (1)
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.).---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Baukes van Nes op Ameland zij heeft een request
ingediend waarop haar handtekening staat voor vrijstelling van de Land Militie van haar zoon Pool Poulus Pieters die thans
geplaatst is bij de enz. van de Capitein Nataea ….? ook een verklaring van Huijsman Heerke Hendriks, Glasener Andries in
qualiteit als Armvoogden die de verklaring ondertekenen en de verklaring ondertekend door de Schout van Nes op Ameland
Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) dat zij enz. jaar 1814 (6)
Ruijter de G. J. Subst. Schout van de Gemeente Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat
zij dagelijks bezig zijn met de inventaris van het vergane schip De Jonge Theodoor maar dat wegens kans op bederf de pruijmen
verkocht zijn enz. jaar 1815 (1)
Ruijter de G. J. Substut Schout van de Gemeente Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
dat het Schip de Jonge Theodoor geheel leeg is verscheijdene vaten soo van Brandewijn als Wijn zijn in het schip aan stukken
gebroken en door het water in het schip zijn ook de pruijmen in het schip nat gerworden enz. enz. jaar 1815 (2)
Ruijter de Gerbrand Jansen---- Hannema H. S. Onderwerpde Nieuw te bouwen school, en de aanbesteding van deze school door
Ruijter de Gerbrand Jansen te Hollum in de gemeente Ameland hij is de Laagst aannemende geweest voor fl. 1900.= en de
betaling komt voor Ypma Notaris enz. te Holwerd te Ameland enz. jaar 1821 (5)
Ruijter de Jacob hij wordt aangesteld bij de Molen te Balm (Ballum) te Ameland als ontvanger op de zigter en Decreet beedigd
tegens fl. 50 voor drie maanden en bij de Molen te Nes op Ameland Dirksen Jan en zijn wij = (de Grietman) voorts met de
Molenaars zelve in accoord gekomen tegen fl. 25 voor drie maanden enz. enz. jaar 1817 (2)
Ruijter de Jacob M. hij schrijft en ondertekend een brief en geeft met eerbied te kennen dat hij sedert 25 october 1814 enz. en
verzoekt aan de heer Gouveneur van Vrieslandenige hulp in zijn thans in een gedompelde armorde moet vervallen als hij zijn
tractement niet ontvangt enz. jaar 1814 (3)
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Ruijter de Jacob Ms. Gewesen Veldwachter in de Dorpe Hollum op het Eijland Ameland ondetekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat hem te ore is gekomen dat er 2 lantaarn ligten (zie akte 77) enz. en hij verzoekt om daar enz. jaar
1816 (1)
Ruijter de K. B. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de
Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel
opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal
neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Ruijtinga D. 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)
Ruil (Ruel) Engelman J. A. hij wordt door de Schout Sybes S. S. (Sybe Symons) van de Gemeente Woudsend voorgedragen in
een door hem getekende brief als secretaris van die gemeente enz. jaar 1814 (2)
Ruil M.---- Beemen M. geboren Ruil, Koster te Harlingen thans te Amsterdam wonende Onderwerp een request dat haar man in
Harlinen Koster is geweest, Jaar 1824 (3)
Ruiling R. 852 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)
Ruim C. H. te Roptazijl wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel
als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Ruim Cornelis A. te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Ruim Cornelis, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde
goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
Ruim Hans 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)
Ruinia (Runia) Tjeerd Teunis zijn request is gelezen hebbende waarin de zogenaamde zaakgelastigde Deinema H. J. enz. mijne
goeden naam en het credit in Officio op valschen grond tracht te onderschragen gelijk hij meermalen op der gelijke wijze heeft
zoeken te bezoedelen zal ik thans aldermaal (hoe hatelijk ook) enz. dat de penningen wegens kosten der Brigade Douaniers in
den jare 1812 te Berlicum gestationeerd geweest zijnde door den Veldwachter Westra O. T. in den beginne van 1814 door den
Veldwachter in de beginne van 1814 volgens geruchten opgehaald van de ingezetenen nog onder enz. enz. dat Ruinia antwoorde
verbaast te zijn en nimmer enz. . Een eerder vermeld document hoort hierbij, en wel >>>Ruinia (Runia) Tjeerd Theunis winkelier
te Berlicum, Jonkman Jan Hendriks schipper te Belicum , Andringa van Assen W. (Wijnandus) gewezen Maire van Berlicum,
Oberius…. ? de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna , Cremer J. de weduwe in het Ruiterskwartier te Leeuwarden dat hun
gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat van de geeente Berlicum een somma van 264 guldens elf stuivers en
acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur enz. enz. betreffende een Brigade Douaniers in 1812 enz. jaar
1815 (4)
Ruinia (Runia) Tjeerd Theunis winkelier te Berlicum, Jonkman Jan Hendriks schipper te Belicum, Andringa van Assen W.
(Wijnandus) gewezen Maire van Berlicum, Oberia…. ? de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna , Cremer J. de weduwe in het
Ruiterskwartier te Leeuwarden dat hun gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat van de geeente Berlicum een
somma van 264 guldens elf stuivers en acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur enz. enz. betreffende een
Brigade Douaniers in 1812 enz. jaar 1815 (6)
Ruinjers Hillebrand 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)
Ruinsma Douwe Tjeerd te Bozum staat vermeld in een document Staat der Gelden en goederen van het Arr. Sneek enz. in de
kolom nog ongestort enz. enz. jaar 1814 (5)
Ruis Elle Willem Landbouwer onder Ackerwoude hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland en dat hij
in de winter van 1813 ter requisitie van den heer schout alhier heeft geleverd een paard voor ’s rijksdienst voor de somma van
enz. maar dat dat nog niet is betaald enz. jaar 1816 (2)
Ruis W. 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)
Ruis W. te Steenve..? 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)
Ruisch 1e Luitenant van de Art. te velde is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Ruisch A. E. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Ruisch Arnoldus te Damwoude hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Ruisch de Elle Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
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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)
Ruisch Willem Dooyes, 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)
Ruisma Hendrik staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (2)
Ruit Jan de weduwe uit een huis achter de Hoekster Kerk,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te
weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Ruiten van J. R, te Dronrijp 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)
Ruiten van Jan. R. te Dronrijp 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)
Ruiten van Jantje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Ruiten van Jentje, 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)
Ruiten van P. 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)
Ruiten……..? te Leeuwarden, Staat in een document als afzender op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken
zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Ruitenbach D. J. 314 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)
Ruitenbach Doede * Franeker staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Ruitenga Johannes hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Ruitenga Johs. 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)
Ruitenga---- Muntz de H. en Ruitenga beide komen in aanmerking voor de post van Ontvanger te Lemmer maar de voorkeur gaat
uit naar Muntz de H. omat hij een wees is van ene talrijke familie jaar 1817 (1)
Ruitenga Sjeuke Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Ruitenga Sjeuwke 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 49
Ruitenga W. 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)
Ruitenga Watze J. 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)
Ruitenga Watze Louwes staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Leeuwarden in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Ruitenhschild de weduwe te Leeuwarden 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)
Ruitens R. ---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron Rengers waarin o.a.
dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat waarin alle bezittingen,
goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van landen Jellema Johan Sjerps,
Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij huren enz.
jaar 1825 (11)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden, , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
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Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden 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)
Ruitenschild ….? te Leeuwarden de weduwe als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ruitenschild ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Ruitenschild ….? te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? wegens kaarsen, wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van het geen nog wegens de menues
depenses der regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld 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 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839
(7)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? De weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca.
1000 namen (132)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van
Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat
van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad
Bolsward in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (5)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden, 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)
Ruitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van
Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 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)
Ruitenschild ….? t de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke
beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de
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ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in
Vriesland (47)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden
Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden als uitvoerder 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in
de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Westdongeradeel 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze 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)
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel 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)
526-1, 39
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
22-05-1840
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)
526-1, 40
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
22-05-1840
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)
526-1, 15
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
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)
526-1, 16
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
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)
526-1, 21
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
526-1, 23
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
526-1, 25
Ruitenschild de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
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)
615-2, 29
Ruitenschild de weduwe te Leuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
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)
615-2, 6-2 19- Ruitenschild de weduwe te Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
06-1840
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)Leeuwarden
11
Ruitenschild J. Gemeenteveldwachter te Hallum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
19-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
35-A
Ruitenschild J. Brander te Leeuwarden Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paard jaar 1824 (4)
02-10-1824
2-A
Ruitenschild J. Jenever Brander te te Lemmer Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5)
30-07-1824
1-A
Ruitenschild J. Jeneverbrander te Leeuwarden, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens
01-07-1824
verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
949/36
Ruitenschild J. R. e Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
20-09-1841
Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
949/21
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper van Dranken in de
maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
708-5_1
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel)
20-07-1841
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)
708-5_23a
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
20-07-1841
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
708-5_23b
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
20-07-1841
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
708-5_25
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
a +c+d
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
20-07-1841
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 (9)
708-5_36a
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
20-07-1841
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)
708-5_36b
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
20-07-1841
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
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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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland 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)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

8386

833-2
24-08-1841
Workum
949/23
20-09-1841

8386

949/25
20-09-1841

8386

949/12
20-09-1841

8375

708-5_6a
20-07-1841

8380

833-2
24-08-1841
Het Bildt
88
23-04-1814

6383

6868
6082
8285

21-02-1825
18-A-2
453
03-05-1822
615-2,
25, 1, 2, 4
19-06-1840

8285

615-2,
23, 1, 3
19-06-1840

8199

725-1_8
17-07-1839

6070

424-23
25-05-1821

8375

708-5_36b
20-07-1841

6835

18-A
03-03-1824
28-A
02-09-1824

6853

8386
8386

949/6-1
25-09-1841
949/6-4

8386

949/38
20-09-1841

8280

526-1, 6
22-05-1840

8280

526-1, 8
22-05-1840

8386

949/6-4
25-09-1841
949/7
25-09-1841
708-5_8
20-07-1841

8386
8375

Ruitenschild J. R. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild J. R. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als uitvoerder van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild J. te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Ruitenschild Jan te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Ruitenschild R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen van Leeuwarden Buiten de Wallen enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Ruitenschild 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)
Ruitenschild R. de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Ruitenschild R. de weduwe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in
de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (8)
Ruitenschild R.---- Goedemoed Hielke Hendriks en Jaarsma Adriaan Willem Commiesen bij de Directe Belastingen en Horst ter
Marcellus de post hebbende aan de wacht bij de Hoeksterpoort enz. het betreft invoer van 2 fusten inlandsch gedistilleerd van de
firma Ruitenschild R. naar Bleeksma P. G. enz. jaar 1839 (5)
Ruitenschild 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)
Ruitenschild R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt)
Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen
billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Ruitenschild R. Winkelier en Tapper te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (2)
Ruitenschild Ritske & zoon Brander te Leeuwarden 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)
Ruitenschild te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Ruitenschild te Leeuwarden , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd:
Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de
drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd
zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Ruitenschild te Leeuwarden , wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz. als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
Ruitenschild te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
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Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
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)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg
G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort
van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (8)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van
Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der 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)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius
Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van
de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt)
Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen
billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van
Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.)
Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort
van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder 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)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
Ruitenschild te Leeuwarden 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)
Ruitenschild te Leeuwarden te Bolsward 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)
Ruitenschild te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand
Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (6)
Ruitenschild te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de
maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (7)
Ruitenschild te Leeuwarden wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild te Leeuwarden wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke
dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitenschild te Leeuwarden, Staat in een document als afzender op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken
zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
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Ruitenschild te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
949/8
Ruitenschild te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
20-09-1841
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3 )
988-3, 1
Ruitenschild W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 2
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2, 6-2 19- Ruitenschild W. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
06-1840
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
988-3, 36
Ruitenschildt ….? te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 2
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 37
Ruitenschildt de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
Bladzijde 1
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
26-09-1839
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2,
Ruitenschildt de weduwe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
36, 1, 2
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de
19-06-1840
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
708-5_36c
Ruitenschildt te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt)
20-07-1841
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)
27-A
Ruiter R. W. jaar 1824----- Feijer Klaas te Tjallebert betreft een procesverbaal van bekeuring overtreding wet op het patent
25-08-1824
wegens het in bezit (gebruik) hebben van een vaartuig zonder patent, wordt ook in genoemd Dam A. G. de eigenaar en den de
huurder Ruiter R. W. jaar 1824 (4)
184-11, 9
Ruiter Teunis Merens 92 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van
19-02-1841
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)
410-12
Ruiter Albert Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma
28-04-1815
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)
366-20
Ruiter Arend Jans * 29-10-1820 Nijehaske, Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Jan en Raadsveld Jantje Arends Hij
08-04-1839
staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende
personen enz. jaar 1839 (8) (17)
34, 35
Ruiter d. J. ---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Paulus van Ameland Onderwerp: betreffende het verzoek van
28-05-1814
vrijstelling voor hare zoon Pool Paulus Pieters, er wordt aan de Schout van Ameland (Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) gevraagde
bewijzen te overleggen enz. en deze schrijft dat de vrouw nog ene zoon heeft met name Pool Bauke Pieters oud 31 jaar zijnde
maar die vanwege zijn lichamelijke gestel lang niet in staat is om zijn moeder te onderhouden enz. en dat zijn moeder hoogbejaard
is en zijn zuster weduwe met drie kinderen enz. en hij overtuigd is dat de zoon vrijstelling moet hebben enz. en een briefje van
Guerin W. dat hij vrijstelling kan krijgen maar dat zijn broer dan enz. jaar 1814 (3)
18-A
Ruiter de Rinze Ales, Directe belastingen jaar 1824 (4)
17-03-1824
3
Ruiter de ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken
28-08-1902
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)
615-2, 34
Ruiter de ….? te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (5)
213
Ruiter de A. & Co. te Harlingen dienen een request in als kopers van een partij Scheepsgoederen door den Commissarie van
22-03-1814
Policie uit het Zeemansmagazijn te Harlingen verkogt en naderhand in beslag genomen enz. enz. jaar 1814 (1)
233
Ruiter de A. & comp. te Harlingen een handgeschreven brief met zijn handtekening ,hij tekent A. F. de Ruiter en zijn compagnon
30-03-1814
Galama Jan tekent ook, ook o.a. een staat van uitgaaf bereffende het in de brief genoemde touwwerk hier worden ook genoemd
Overdijk Klaas, Wessel van Moses Salomons alle te Harlingen en Kersjes N. J. comm. der speciale Police, jaar 1814 (10)
191-8
Ruiter de A. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
06-03-1814
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)
410-7
Ruiter de A. B., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
28-04-1815
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)
163
Ruiter de A.---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als
01-02-1814
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)
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Ruiter de A. F. de weduwe een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Loterijen
bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 1840 (5)
Ruiter de Abraham---- Noorden van Pieter, Ruiter de Abraham, Beer de Jacob Levie, Beer de Mozes Levie en Spiers Jesaius
onderwerp: een request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant te Harlingen voor de 132 en 133e
Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4)
Ruiter de Abraham---- 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)
Ruiter de Arend Jans 27-02-1840 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)
Ruiter de Arij, 733 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)
Ruiter de Bernardus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Ruiter de Cornelis Joseph , Grenadier Afdeeling Grenadiers * 17-02-1814 Breskens, 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)
Ruiter de Dirk te Oldelamer dat zijn schade aan het vee en boerderij ten gevolge van de hoge waterstand en overstroming vergoed
ten bedrage van enz. enz.wordt jaar 1916 (24)
Ruiter de Durk te Kimswert 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)
Ruiter de Eilardus * 11-12-1795 Oude PekelA 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)
Ruiter de F. nr. 16 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)
Ruiter de G.---- Harmens Cornelis namens de commissarissen van Friesche Stoombootrederij met het hoofdkantoor te Harlingen ,
Onderwerp: door hem ondertekende brief met het verzoek om een heropening van de Stoombootvaart van Amsterdam op de
Lemmer en Sneek met de stoomboot de Tjerk Hiddes met de aanlegplaats te Sneek bij Ruiter de G. enz. enz. jaar 1857 (10)
Ruiter de G. J. hij wordt vermeld als geteekend samen met de andere Grietenij Raad leden van Ameland met omtrent 2000 zielen
als inwoners en hun bestaan geheel afhangt van de Zeevaart die door den Oorlog een lange reeks van jaren heeft stilgestaan enz.`de
brief is gedateerd op 21-11-1816 jaar 1817 (1)
Ruiter de G. J. wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland met als onderwerp vrijdom van de
grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3)
Ruiter de G. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Ruiter de G. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (5)
Ruiter de G. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek als koper
van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruiter de G. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek als koper
van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruiter de Gauke betaald voor 18 personen, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum
enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Ruiter de Gauke hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder vertonen
met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde van de
gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar de helft
heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)
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Ruiter de Gauke staan vermeld als geteekend een brief namens de gezamelijke Schippers varende van Dockum op Strobosch heen
en weeder dat zij in het voorjaar van 1814 aan de Gouverneur hebben geadresseerd eene pretentie betreffende de vragtlonen enz.
jaar 1815 (1)
Ruiter de Geert 404 Vollenhoven 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)
Ruiter de Geert Jans Logement en Stalhouder te Sneek een antwoord op het verzoek om aangesteld te worden als Paarden
Postmeester jaar 1841 (1)
Ruiter de Geert Jans te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek
betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde
bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de
weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)
Ruiter de Geert Jans,---- Ruiter Wyger Jans, Veenman Onderwerp een aantekening van een vonnis, voortzetting appel, civiele
zaak, komt ook in voor Ruiter de Geert Jans te Luinjebert, Jongstra T. A. jaar 1824 (10
Ruiter de Gerben Jans----Metz Douwe D. Landbouwer te Ballum, een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp:
verzoekt aanspraak te mogen maken op de post 2e Assessor te Ameland wegens overlijden van Ruiter de Gerben Jans jaar 1841
(4)
Ruiter de Gerbrand Janzen ---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het
pakhuis enz. met de getuigen, Ruiter de Gerbrand Janzen van beroep Mr. Timmerman, Jurjens Jacob van beroep Landbouwer
beide wonende te Hollum, Nagtegaal Jan Barends van beroep Mr. Bakker te Hollum, Metz Gerben van beroep Kasteleijn,
Wijbrands Simon van beroep oud Zeeman beide wonende te Ballum en Molanus G. D. van beroep Ontvanger, Mosterman
Leendert Jans van beroep Mr. Timmerman beide te Nes wonende, een opmaak van de inventaris van het schip van Adroen Arne
Andersen Kapitein op de Twee Gezusters ( gezonken 1816 ) , een hele staat met geborgen zaken van genoemd schip jaar 1817 (8)
Ruiter de Germ Jans---- Bosch Jan Willem . , Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met zijn
handtekening, onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de Germ
Jans(assessor) is toegezegd de post van Koster der hervormden en schoolonderwijzer, in tegenwoordigheid van Heeckeren van
W. R. J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en Vellema A. D.
Kastelein te Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert Gribberts, Germs
Douwe, tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de provincie Groningen enz.
enz. jaar 1824 (6)
Ruiter de Hendrik Ales 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)
Ruiter de Hendrik Harmens---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan
Jans en Ruiter de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van
Holwert willen ons beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3)
Ruiter de Herman, 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)
Ruiter de J. hij wordt benoemd als schoolonderwijzer 3e rang te Scherpenzeel enz. jaar 1823 (4)
Ruiter de J. W. te Spanga 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)
Ruiter de Jacob * 10-08-1817 Wijde Wormer wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie
zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen
worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden
of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar
1840 (6)
Ruiter de Jacobs Martens Hollum Ameland Veldwachter Hollum Ameland, jaar 1814
Ruiter de Jan te Nijkerk (Friesland) onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795 enz. jaar 1815 (3)

Ruiter de Jan---- Beyer Tenbergen G. A (ondertekend als Tengbergen). , 1e Luitenant bij de algemene werving enz. enz.
Onderwerp: een Proclamatie waarin hij ten huize van Ruiter de Jan in Droevendaal te Leeuwarden wordt geangageerd voor de
Armee van den staat enz. enz. jaar 1814 (2)
Ruiter de Jan Egges bezittende de 3e rang tot Schoolonderwijzer is aangesteld op de school te Raard, ook genoemd Martens M. te
Holwerd als de Schoolopziener jaar 1822 (1)
Ruiter de Jan Egges heeft op 10 februari 1823 zijn functie als schoolonderwijzer te Raard aanvaard jaar 1823 (1)
Ruiter de Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Ruiter de Jan Saies de weduwe te Rohel 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)
Ruiter de Jan te Nijkerk 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)
Ruiter de Jan te Workum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
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Ruiter de Jan, aanvaard zijn functie als schoolmeester te Scherpenzeel op woensdag 9 juli enz. jaar 1823 (1)
Ruiter de Jeltje Binnes te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en
Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Ruiter de Jitze Migchiels (Tappa) Arbeider te Tjalleberd het Grietenij Bestuur van Aengwirden de vervolging bij lijfdwang
verlangende, der persoon hiervoor genoemd enz. jaar 1841 (2)
Ruiter de Johannes, 285 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)
Ruiter de Joost Wiegers wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk
bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Ruiter de Lamkje 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Ruiter de Lamkjen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Ruiter de Marten D. 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)
Ruiter de P. A. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der
openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen
van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839
(3)
Ruiter de P. A. wonende in wijk G. 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)
Ruiter de P. A. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
Ruiter de Pieter Driesum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Ruiter de Poppe---- Rengers L. J. J. Maire van Lemmer in een door hem geschreven en getekende brief hij wil ontheven worden
van zijn functie omdat hij naar elders vertrekt enz. en hij beveelt aan in een door hem geschreven en getekende brief vindt hij als
bekwaamst voor een functie in het Gemeente Bestuur de heeren Witteveen Jouwert Frederik, Monsma Willem, Fortuin Karst
Dirks, Veen van Douwe Tijmes en Ruiter de Poppe enz. Jaar 1813 (2)
Ruiter de Ruurd D. 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)
Ruiter de Tamm… wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat. Inft.
Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar
1841 (3)
Ruiter de Tamme Sijkes 783 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)
Ruiter de Tamme Sikkes, 847 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)
Ruiter de Tamme Sipkes * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz.
jaar 1817 (3)
Ruiter de Tamme 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)
Ruiter de Tjerk---- Vries de Simon Koopman te Dockum, Onderwerp: verzoekt in een handgeschreven door hem ondertekende
brief te mogen worden toegelaten als Splitter bij de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. een verklaring van goed gedrag
aanwezig getekend door Ruiter de Tjerk van beroep Bakker en Sprietsma Andries Leerlooier van beroep enz. jaar 1825 (3)
Ruiter de W. te Munnekeburen wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze
gemeente Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruiter de Wicher Jans te Weststellingwerf, 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)
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Ruiter de Wiebe te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en Justitiekosten
tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Ruiter de Wopke Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1836 (8)
Ruiter de Wopke, Sneek, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de
positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen,
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in
de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Ruiter de Y. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Ruiter de, Pieter Andries, In zijn huisgezin zijn de Natuurlijke Pokken ontdekt door geneesheer Kooi van der, K. te Dronrijp jaar
1841 (1)
Ruiter Evert Binnes 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)
Ruiter Evert Binnes te Smallingerland 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)
Ruiter F. staat vermeld op een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Loterijen
bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 1840 (5)
Ruiter Frans ontvangt een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua betreffende de gemeente Schoterland
betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)
Ruiter Geert Jans te Luinjeberd het betreft een zaak tussen hem en en de Administratie Civiel en alzoo binnen drie maanden na het
vonnis enz. jaar 1824 (6)
Ruiter Geert Jans Veenbaas te Luinjebert het betreft een afschrift van het Vonnis gewezen van de rechtbank te Heerenveen enz.
jaar 1824 (6)
Ruiter Hendrik H. 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 355
Ruiter Jacob Martens te Hollum op Ameland , hij is in 1800 aangesteld als geregtsdienaar te Hollum en in 1813 als Veldwachter
aldaar tot dat hij op 11 juli 1814 op wederregtelijke wijze zijn ontslag heeft gekregen, maar dat hij zijn post altijd goed heeft
waargenomen op getuigenis van de Drost de Heer Tieboel thans in Den Haag wonende, en de Bailjuw thans schout van Ameland
de heer Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, enz. een door hem geschreven brief met handtekening enz. enz.
jaar 1814 (2)
Ruiter Jacob Martens---- Kanger Pieter Lolkes te Hollum als veldwachter en de aldaar fungerende Veldwachterr Ruiter de Jacob
Martens veldwachter Onderwerp dat eerstgenoemde een in de post heeft gestaan maar nog geen tractement heeft ontvangen enz.
jaar 1815 (4) dossier(8)
Ruiter Jacob Pieters hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende
het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie
District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Ruiter Jakob Engberts te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Ruiter Jakob Klazes 27 jaar Arbeider te Oosterwolde, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats,
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 (5)
Ruiter Jan Geerts te bAEngwirden staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de
Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den
dienst zijn gegaan met 6 kolommen info enz. jaar 1840 (4)
Ruiter Jan Jans te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Ruiter Jan Jans te Heerenveen (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)
Ruiter Jan Wiegers staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Ruiter Jan Wiegerts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. enz. jaar 1816 (9)
Ruiter Marten Dirks 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)
Ruiter Mindert B., 111 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
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Ruiter Pieter---- Visser Anne te Rinsumageest en Haan de Hans te Dantumawoude en Ruiter Pieter te Driessum, alle Veldwachters
de Gemeente Dantumadeelverzoeken in een handgeschreven brief door alle 3 getekend om met ingang van 1 Januari 1914 hun
salaris met fl.100.= te verhogen i.p.v. fl. 50.= jaar 1913 en 1914 (11)
Ruiter Rein Machiels 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)
Ruiter Rein Wieger Tjalbert Schip de Bot, jaar 1824
Ruiter Rein Wiegers (ondertekend als Ruyter) Veenbaas te Tjalleberd, een handgeschreven brief met zijn handtekening,
Onderwerp; Impost op Turf en ingediende reclamehet bij de belastingen, en het antwoord daar op, jaar 1814 (4)
Ruiter Rein Wiegers te Tjalbert impost op turf verschuldigd fl. 1083.39, jaar 1824 (2)

Ruiter Rein Wygers te Talleberd----- Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman bereft het eigendomsrecht van een schip worden
ook in genoemd, Schipper Wieger Geerts Veenbaas te Tjalberd, Ruiter Rein Wygers te Talleberd ,jaar 1824 (6)
Ruiter Rinse Machiels oud 23 jaar zoon van Machiel Rinses en Minnes Grietje wordt vermeld op een Nominative lijst (met 7
kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig
onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)
1316 lijst 3-R. Ruiter Ruerd Dirks te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
22-10-1814
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er
een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter
vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
69/20, 1
Ruiter Teunis J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
nr. 100
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
20-01-1840
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
526-1, 26,2
Ruiter U. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
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)
100
Ruiter W. D. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W. van de Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij
30-01-1843
Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request,
Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843
(2) dossier (30)
586
Ruiter Wicher Jans te Luinjebert wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting) met aantal dienstboden, bedrag
21-06-1815
aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4)
809
Ruiter Wieger J. ---- Canorinus Joh’ s Derwaarder bij de Belastingen heeft in arrest genomen de goederen van Oosterhof Folkert
02-09-1822
Tjitsgers te Schurega wegens enz. enz. ook worden genoemd Helsdingen van J. A. B. en Ley van der Teete, Hoeksma Syte M. ,
Ruwedel Jan G. enz. verder in beslag genomen de goederen van Ruiter Wieger J. te Luinjebert enz. ook is het procesverbaal
aanwezig met de beschrijving enz. jaar 1822 (4) hele dossier (10)
24-A
Ruiter Wieger Jans, onderwerp in beslag neming van Turf jaar 1824 (2)
10-06-1824
19-A
Ruiter Wieger Jans, Veenman jaar 1824 (2)
31-07-1824
3-A
Ruiter Wieger Jans, veenman van beroep sedert enige tijd geheel arm is en alleen bezit een woning en een stukje land waar meer
01-07-1824
hypotheek op zit dan het waard is Onderwerp een arrest op turf jaar 1824 (4)
30-A
Ruiter Wyger Jans, Veenman Onderwerp een aantekening van een vonnis, voortzetting appel, civiele zaak, komt ook in voor
23-08-1824
Ruiter de Geert Jans te Luinjebert, Jongstra T. A. jaar 1824 (10)
565-1
Ruiter, de Jan Geb. Hillegom, laatst gewoond hebbende te Kampen. Korporaal 22-5-1836 Overleden te Fort van der Capellen (Id) ,
08-06-1837
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)
624/2
Ruiter, de Jannes Geb. Almelo, laatst gewoond hebbende te Almelo. Sergeant 5-1-1837 Overleden te Koempoelang , (3) totaal
31-01-1838
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
922/15
Ruiter, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne beoordeling in de te les
16-09-1840
gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed,
Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa, v.d. Veen,
Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)
551/4
Ruiter, Pieter de.---- Witte, Johannes , Koopman en Winkelier te Harlingen. onderwerp; een aanklacht tegen hem omdat hij in de
societeit ROMA zig schandelijke en honend heeft uitgelaten over Koning Willem I o. a.d de Koning genoemd een schurk, een
verdoemeling een moordenaar enz. enz. wordt verder genoemd, Bolman Jan Koopman van beroep, Stroband, Henricus
Commissaris van Politie te Harlingen, Heep, Henricus Koopman, Hulst ter, Loon, Hein van, Ruiter, Pieter de. 7 Juni 1841 (4)
69/20, 1
Ruiters G. ondertekend als lid der Commissie belast met het toezicht en de regeling der brandjes enz. het navolgende document en
20-01-1840
wel een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen
onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente
Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840
(6)
145
Ruitinga Douwe benoemd als ontvanger enz. jaar 1818 (1)
27-02-1818
35
Ruitinga Douwe, zijn benoeming tot Ontvanger der Directe Belastingen te Sneek, i.p.v. Trip H. die zijn post heeft verlaten jaar
17-01-1818
1818 (2)
32 en 33
Ruitinga ….?---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den dienst kan
02-02-1814
hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat men alle wapenen
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moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot insubordinatie enz. , de Grenadiers
Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten
zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye Commandant National Garde te Leeuwarden enz.
vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3)
Ruitinga ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November
1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Ruitinga A. Joha. Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Ruitinga Age Joh’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)
Ruitinga Age Johanes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Ruitinga Age Johannes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Ruitinga Anthonie, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van
het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Ruitinga D. , 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)
Ruitinga D. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft
laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als zodanig geformeerd te
worden maar enz. jaar 1815 (2)
Ruitinga D. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke
Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Ruitinga D. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (6)
Ruitinga d. te Langweer wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ruitinga D. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal 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)
Ruitinga D. te Stavoren en Hindelopen staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van
door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Ruitinga D. tot Corporaal benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2
Ruitinga D. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in
een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij
besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de Lanciers ook aanwezig een
verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Ruitinga D.te Langweer 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)
Ruitinga Douwe , hij wordt benoemd als ontvanger der belastingen te Hindelopen i.p.v. Trip H. welke zijne post heeft verlaten,
Engelman Ruel tot ontvanger te Grouw i.p.v. Schelven van L. die tot Hospitaalmeester te Bergen op Zoom is benoemd jaar 1818
(3)
Ruitinga Douwe Controle Workum, Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde
gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
Ruitinga Douwe---- Luiten D. Controleur der belastingen , hij heeft zig vervoegd ten huize van Keuchenius Gosuinus ontvanger te
Hindelopen om aldaar de kas enz. te controleren en de overdracht naar Ruitinga Douwe die zijn functie overneemt, tevens staten
met bezittingen en waarde enz. enz. jaar 1818 (7)
Ruitinga Douwe te Hindeloopen, 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)
Ruitinga Douwe, 96 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)
Ruitinga Douwe, 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)
Ruitinga H. Douwe .p.v. Bosma H. benoeming tot Ontvanger te Stavorenen Muntz H. i.p.v. Toussaint Zijbrand zijn benoeming tot
Ontvanger te Hindelopen jaar 1817 (2)
Ruitinga H. J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van rang enz.
jaar 1817 (3)
Ruitinga J. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een
Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor
het Bataillon Schutters No. 2 geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5 enz. 1815 (2) Dossier (15)
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Ruitinga Joh’s 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)
Ruitinga Joh’s 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)
Ruitinga Joh’s W. ---- Fontein Dirk Fz. van Burgerlijk beroep is hij Koopman hij wordt als officier (Kapitein) bij de Schutterij te
Harlingen vervangen door Hettinga v. Romke van Burgerlijk beroep is hij Commissaris vann het Amsterdamse Veer diocument
was ondertekend door Ruitinga Joh’s W. Majoor Commandant der Schutterij enz. jaar 1840 (8)
Ruitinga Johannes---- Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij de
1e Comp. is aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e
Luitenant voor Peaux H. bij de 2e Comp. te Harlingen enz. jaar 1814 (1)
Ruitinga Johannes hij wordt vermeld in het document>> Blok K. (Klaas) 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)
Ruitinga Johannes---- 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)
Ruitinga Johannes---- 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)
Ruitinga Johannes---- 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 (4)
Ruitinga Johannes staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Harlingen met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Ruitinga Johannes 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)
Ruitinga Johannes 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)
Ruitinga Johannes W. ---- 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)
Ruitinga Nieuwenhuis Epeus ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Ruitinga Nieuwenhuis Epeus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(6)
Ruitinga Nieuwenhuis Epeus 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)
Ruitinga Nieuwenhuis Opeus staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Staf Officieren voor de het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier
(15)
Ruitinga Sjieuke, 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)
Ruitinga te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die
namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Ruitinga W. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Ruitinga W. C. , 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)
Ruitinga W. C. thans Ontvanger In en Uitgaande Regten en Accijnsen is nu belast met de functie van Hoofdontvanger In en
Uitgaande Regten en Accijnsen enz. enz. jaar 1823 (1)
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 (5)
Ruitinga W.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied
te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals blijkt uit de
verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard
Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man
Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van
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Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz.
en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw
van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan
Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,
Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp
Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden
genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit
document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. ,
Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J.
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met de
navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus
oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward
welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend
Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader
en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Ruitinga Watze Douwe, 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)
Ruitinga Watze Douwes gewezen hoofdontvanger te Leeuwarden jaar 1824 (6)
Ruitinga Watze Douwes staat vermeld in een documet van de Directeur van het Pensioenfonds voor de Ambtenaren tot de
Rijksontvangsten aan de Directeur der Directe Belastingen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)
Ruitinga Watze Douwes te Leeuwarden, 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 enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Ruitinga Watze 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)
Ruitman W. te Windesheim Predikant Classis Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ruitman W. te Windesheim Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ruitman W. te Windesheim, 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)
Ruitman W. te Windesheim, 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
Ruitman W. te Windesheim, 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)
Ruitrnschild J. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Rulff J. P., Berlin 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)
Rulkes Trien, 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)
Rum C. K. 52 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen 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 (6)
Rumbold E. A. L. te Marnhull, Dorset Owner & Master van het Jacht de Lily Maid II verzoekt in een handgeschreven en door hem
ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd) vergunning voor genoemd jacht om te mogen varen in de provinciale wateren en
wel enz. enz. jaar 1911 (3)
Rumbold E. A. L. verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met in Blauw een briefhoofd Yacht “Lily
Maid II”) vergunning voor het Jacht “Lily Maid” II om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. enz. jaar
1912 (6)
Rumfordsche soep---- Gevangenissen, een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van
gevangenen van beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van
Marum, trefwoorden: Rumfordsche soep, Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)
Rummel Gerrit, Fuselier 3de regiment infanterie * 00-00-1821 Deventer (oud 19 jaar in 1841) , 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
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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)
Rumpen Obe te Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887
Rumts F. (deel 1) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 09-01-1837
Rumts F. (deel 2) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 19-01-1837
Rumts F. (deel 3) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 20-01-1837
Rumts F. (deel 4) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 27-01-1837
Rumts F. (deel 5) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 04-03-1837
Rumts F. (deel 6) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 03-04-1837
Rumts F. (deel 7) Gestrand op 23-11-1836 Schipper op de Hoffnung, 04-04-1837
Runalda Riemer, 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)
Rundercamp Evert gehuwd met Kip Maartje Jans staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft
hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der
Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H. Jaar 1817 (3)
Runhard Gerrit, 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)
Runhert W. een Franse akte betreffende het Schip de Christina met als Kapitein Runhert W. enz , jaar 1820 (3)
Runhert W’m Capitain vrouw ….? Christina bereft uitbetaling voor leveranties enz. van Loon van Folkert N’as e Rauwerderham,
Rodenhuis Bauwe te Harlingen en Eisinga Eise te Franeker allen fabriquanten enz. getekend door VantKent Aug. jaar 1820 (3)
Runia C. A. 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)
Runia H. T. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Runia Hnedrik P. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Runia Jan Hendriks, hij is in gebreke gebleven om zijn verschuldige belasting te betalen daarom zijn er goederen in arrest gesteld
teneinde de daaruit achterstalige enz. enz. jaar 1814 (2)
Runia K. T. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Runia K. T. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Runia Klaas Theunis te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Bolsward, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds op 11-03-1740)
Runia Klaas, 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)
Runia S. T. Menaldumadeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de
Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant)
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen
van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Runia Schelte Hendriks Mr. Timmerman te Bolsward, hij is benoemd tot Schatter voor het District van Ontvang Heerenveen enz.
jaar 1823 (4)
Runia Schelte Hendriks Mr. Timmerman te Bolsward, Hij is voorgedragen/benoemd als Schatter der Belastingen te Joure enz. jaar
1823 (3)
Runia T. J. te Berlikum hij ontvangt als gratificatie f. 35 als vader van 7 zonen enz. jaar 1825 (1)
Runia Teunis Jans Schipper, jaar 1824
Runia Teunis Jans te Berlicum ontvangt een eenmalige uitkering van fl. 35.= jaar 1825 (3)
Runia Teunis Jans te Berlicum, Onderwerp: een aan hem verleende gratificatie van f. 35.= wordt vermeld dat hij vader is van
zeven zonen jaar 1825 (2)
Runia Tjeerd Theunis---- Andringa van Assen W. (Wijnandus) gewezen Maire van de gemeente Berlikum , een Memorie voor
hem, Onderwerp; de plaatsing van een brigade douaniers te Sint Annaparochie en de vraag om betaling van de huur, ook zijn er bij
Cremer Johan Caspers de benodigde bedden en tafel en van de heer Oberius (Chirurgijn) te Sint Annaparochie de benodigde
huizinge en van Runia Tjeerd Theunis te Berlikum de benodigde fournitures in de keuken gehuurd en door de deurwaarder
Terguns J. aangesproken voor de betaling enz. enz. jaar 1814 (8)
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Runllers J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende veraccijnsde goederen welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Rupens Klaas Reinders te Oosterend 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)
Ruppel J. F. Predikant te Warder tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Ruppel J. F. te Warder 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)
Rupper L. O. ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en
eenige voornaamste HervormdOuderling e Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar
Predikant Assen van Petrus die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige
Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Warringa ….?
van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Rupsam J. in leven commies te Akkerwoude tevens komt voor Jansen Jan Pieters te Oldeboorn wordt benoemd als commies en
Kramer Nicolaas Hendrik te Terschelling wordt ook benoemd als commies jaar 1824 (4)
Rupsam J. een ambtelijk stuk jaar 1824 (4)
Rupsamen J. P. (Johan Philip) te Akkerwoude gestationeeerd geweest op gewoon tractement, de nu wijlen Commies is uitbetaald
enz. jaar 1825 (3)
Rurier? Wander H., Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben
gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben bekomen
enz. jaar 1815 (2)
Rursing Isaacus, 497 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)
Rus Aagje---- Jansen Jan geboren 28-10-1781 Harlingen zoon van Fijken Jan en Rus Aagje Eerstgenoemd is gedeserteerd enz.
verder een notitie met zijn Signalement enz. jaar 1814 (2)
Rus R. L. Zeevarend op Kenan Hasselaar, jaar 1837
Rusch A. Harlingen Schipper op de Mary en Rose, jaar 1838
Rusen van Jan Willems ontvanger te Wolvega koper van een perceel ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , 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
Onranjewoud gelegen enz. enz. 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 )
Rusgen Tjeerd in kwaliteit als huurder van een Zathe en lande op het Bildt : Onderwerp het verlengen van het huurcontract enz.
jaar 1814 (10)
Rusjen Keimpe Sierds staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt
enz. jaar 1841 (5)
Rusken A. H. Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document; 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)
Rusken A. H. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de
Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel
opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal
neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Rusker Jannes Andries Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Ruskes Andries----- Mulder H. J. , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F. ondertekend een staat der gevangenen in de
gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop
genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)
Rusland----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van
Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren wel in 1784 een dochter gedoopt
Krisky Catharina Wilhelmina en in 1786 een zoon Krisky Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat Johan Krisky
En hij verklaard dat zijn vader Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd
met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van
de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841 (8)
Rusland, nieuwe reglementen betreffende het uitgeven van paspooorten voor de reizigers naar Rusland jaar 1818 (5)
Rusling Roelof * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Russ M. R. Kapitein is met zijn schip diegute Hoffnung op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Rostok naar
Engeland staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-
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aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Russchen A.Radsma S. 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)
Russchen Engbert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Russchen H. te Harlingen 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)
Russchen Hate Jakobs, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff ….? 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)
Russchen Jakob Engberts te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff ….? 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)
Russchen Jakob Engberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van
een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Russchen Jan gehuwd? met Uhlending Maria Anna, 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)
Russchen Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Russchen, Jannes Jans te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete
vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2)
Russcher E. J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Russcher J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Russcher Wilt Jans 122 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)
Russela Albartus 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)
Russeling Evert Petrus Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier 28-12-1835 Overleden a/b van Z.M.
fregat “Diana” , 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)
Russener Ernst Lodewijk---- Rooster Hendrik Commies de belastingen en Russener Ernst Lodewijk commies te St.
Jacobaparochie een handgeschreven brief met hun handtekening betreffende ruiling van standplaats wegens voogdij over
minderjarige kinderen jaar 1841 (3)
Russener Ernst Lodewijk te Leeuwarden, ruim 30 jaar en gezond van lichaam, gehuwd, gene kinderen, verzoek om geplaatst te
worden als Commies enz. Jaar 1824 (3)
Russing J. C. Raapolie, Peper, Zout enKaarsen, , Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te
Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Russing Mej. de weduwe te Huizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz.
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Russing B. te Nijkerk (Fr.) wegens 4 dagen inquatierings voor 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 (7) dossier (88)
Russing B., Zweitzes Jurjen, Beteft een ingebrachte klacht over zijn gedrag tegen hem bij het provinciaal Kerkbestuur door J. C.
Russing, wordt ook in genoemd B. Russing Predikant te Nijkerk (fr) jaar 1818, (8).
Russing J. C. voor zout, peper, olie, azijn en kaarsen, Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor
Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie
de leverantie krijgt enz. jaar 1823 (13)
Russing J. C., Zweitzes Jurjen, Beteft een ingebrachte klacht over zijn gedrag tegen hem bij het provinciaal Kerkbestuur door J.
C. Russing, wordt ook in genoemd B. Russing Predikant te Nijkerk (fr) jaar 1818, (8).
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
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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)
Russing P. B. Predikant bij de hervormde kerk te Nijkerk (fr) onder de klasse van Dokkum houdende zijn verzoek aan de Koning
om Emeritus te worden verklaard met behoud van zijn pensioen van f. 800, verder verklaard het Klasikaal Bestuur van Dokkum
dat hij sedert de jare 1818 toen de Requestrant wegens deszelfs zedelijk gedrag enz. ok wegens zijn lichaams gebreken getekend
door Nieuwold B. President en Tuuk van der Gerh. Secretaris van het provincaal kerkbestuur van Vriesland enz. jaar 1825 (4)
Russing Willem Jacobus te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte
kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Russisch Keizerlijke Kozakken---- Augustinusga, Buitenpost, Anjum, Collum, Leeuwarden een staat van Leverantien aan de
Geallieerde legers bij het doortrekken van Russisch Keizerlijke Kozakken in het laatst van 1813 en het begin van 1814 ter
voldoening enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (12)
Russische en Pruisische Troepen, Onderwerp het opmaken van declaratiёn voor o.a. Brandstoffen, Transport, Fourage aan
Hospitalen enz. Veergelden, Vertweringen enz. enz. Schadevergoeding voor Paarden, verder een staat van 75 paarden verdeeld
over alle gemeenten die geleverd zijn aan de Russische Troepen enz. jaar 1814 (8)
Russische Troepen---- Hilverda Jacob Jans Huisman onder Tzum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij
ingevolge besluit van enz. dat hij heeft geleverd 2 Paarden om te dienen voor de Russische Troepen enz. jaar 1815 (2)
Russische Troupes---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland met als onderwerp dat aan de Russische troupes geleverd is een Paard voor voor de Artillerie trein enz. jaar 1815 (1)
Rustekus Jacob H. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Rustekus Sjouke Hotses wonende te Parrega wordt voorgedragen als bijschatter der belastingen voor het district van Nijland en
Scharnegoutum enz. jaar 1825 (8)
Rusthuis Beernt Jelles 56 jaar wonende te IJlst neemt in een door hem ondertekende brief de vrijheid zig ootmoedig tot de heer
Gouverneur te rigten dat hij op 16 februari 1795 door de Regering van IJlst aangesteld zijnde tot adsestentenz. En is vervolgens
nadat Bouma Jan Ruurds tot Deurwaarder van den Vrederegter is benoemd enz. is hij benoemd tot Bode van de Stad , maar
doordat hij schulden heeft moeten maken door ziekte en rampen en sober leeft maar zijn talrijk huisgezin enz. en toen de
Burgemeester hem aansprak en zegde Beernt bedankt voor uwe diensten bewezen maar gij zijt ontslagen en in uwe plaats is
aangesteld Boer de Uiltje Bokkes enz. jaar 1814 ( 2)
Rustica Sioek Hotses 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)
Rusticus A. S. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Rusticus A. S. 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)
Rusticus F. M. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat
zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co.
Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft om met
de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder,
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende
het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een
advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur
Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Rusticus G. 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)
Rusticus Gatze Sjoukes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Rusticus H. S. te Parrega 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)
Rusticus Hotze Jacobs---- Rekens Albert Eeltjes, plaatsvervanger voor Rusticus Hotze Jacobs, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld
in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet
van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Rusticus IJ. J. te Parrega 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)
Rusticus J. 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)
Rusticus J. 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)
Rusticus J. H. te Allingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
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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)
424-25
25- Rusticus Jacob Hobies hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
480
Rusticus Jacob Hotzes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
06-07-1820
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Rusticus Jacob Hotzes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Map 88-B
Rusticus P. G. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
1876--1878
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)
84
Rusticus S. IJ.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia”
15-11-1894
krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in
het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker
Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
Map 88-B
Rusticus S. M. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
1876--1878
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)
175/27-3
Rusticus Sjouke Hotses te Parrega Gedeputeerde Buitendijks wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document
21-02-1841
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wonseradeel
Zuiderzeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
424-24
Rusticus T. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
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)
966/7 en
Rusticus Y. J. te Parrega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 7>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
2086-14
Rusticus Yke J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
01-11-1840
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
398
Rustiens Gatze Sjoukes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
729/5, 290
Rustiens H. J. te Westhem is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 24-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
1137/13, 1
Rustiens Y. J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
06-11-1839
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
448, 1-7,
Rustikus Jakob Hij staat vermeld in een staat berekening van de huurwaarde der ongebouwde eigendommen in de gemeente
11, 20, 21, 31 Nijland den 24-10-1818 opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)
06-07-1819
1194 blz. 18
Rustikus Sjouke Hotses te Tjerkwerd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
23-12-1822
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
170-5
Rusting Jan van beroep Broodbakker en woonachtig binnen de Stad Hoorn wordt vermeld in een document van de Hoge Raad der
18-02-1841
Nederlanden als antwoord op zijn beroep in Cassatie van 30 october 1840 het betreft een geldboete van 400 guldens alsmede de
kosten op de bekeuring van accijns op het Gemaal enz. verder worden genoemd de Raadsheer Loke(s?) de Advocaat Generaal
Maanen van enz. jaar 1841 (8)
453
Rustreus T. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
453
Rustreus J. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
20 nr. 295
Rustzelden Gerrit Reinders staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie
29-03-1814
van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Deel 2
Rutgers ….? Kapitein op de Jan van Haeften komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
20-04-1875
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
136
Rutgers de weduwe te Hogertille, zij en haar huis wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van
03-03-1817
de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Barradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in
eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle
Grietenijen , (6)
54 deel 2
Rutgers J. te Groningen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een
blz. 16
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
22-01-1818
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)
54 blz. 10
Rutgers J. te Groningen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
22-01-1818
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Rutgers J. te Groningen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Rutgers J. te Groningen, 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)
Rutgers J. te GroningenMartinet Kuipers J. te Groningen Predikant Classis van Groningen 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)
Rutgers Jacobus Geb. Heusden, laatst gewoond hebbende te Heusden. Fuselier 8-6-1836 Overleden te Sambas (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)
Rutgers Z. F. J. ---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden te
Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de Hoffnung
gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de
eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg uit
wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor
ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian, Baugeman Huygens C.
D. R. M.? . enjaar 1819 (6)
Ruth ….? Commies der Covoijen dat er wegens gebrek aan een convenabele woning voor hem is dat hij zig in een kamer met een
voorhuis behelpen moet enz. jaar 1815 (2)
Ruth Bran Commies ontvanger der Convoyen en Licenten te Eernsum ontmoet in het verlangen van inwoning aldaar enz. jaar
1815 (1)
Ruth van B. tot Commies Ontvanger te Eersum is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk
besluit enz. jaar 1814 (4)
Ruth van B.----Burmania van D. te Weidum, een eerste waarschuwing voor hem en voor de erven van Iedema M. B. te
Heerenveen, Jeling Hendrik te Stichtum, Ruth van B. te Appelklooster en Boutange, Jong de Cornelis te Heerenveen wegens
nalatigheid van betaling enz.jaar 1814 (2)
Ruth van Bonifacius Commies gestationeerd te Eernsum met als onderwerp het thans door hem bewoonde huis moet hij op de 12e
november verlaten omdat de eigenaar die tot nu toe in zijn schuit woonde het huis zelf wil gaan bewonen en de dochter van hem
gaat trouwen enz. en er verder geen huis te huur is enz. jaar 1815 (2)
Ruth van Bonifacius van beroep Ontvanger van de convoyen te Rauwerd, Onderwerp dat er voor hem een bekwame woning moet
zijn , de Schout van Rauwerd de heer Loon van F. (Folkert) schrijft en ondertekend deze brief en twijfelt er aan of het Bestuur
telkens wanneer ee amptenaar geen woning enz. jaar 1815 (4)
Ruth van D. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van
Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane
reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Ruth van D. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis
van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen,
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Ruth van D., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in
den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)
Ruth van Haye Fredrik zonder beroep wonende te Huizum in een door hem geschreven en ondertekende brief maar dat hij wel
gedurende 7 jaren een slagerij bij de weduwe Ruth W. F. Bregje Jans heeft waargenomen waarvan een verklaring in het dossier
aanwezig is enz. enz. dat hij gedeeltelijk is verlamd en niet tot alle werk geschikt of hij met de vacerenden post van schatter van het
slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz. jaar 1825 (6)
Ruth W. F. Bregje Jans---- Ruth van Haye Fredrik zonder beroep wonende te Huizum in een door hem geschreven en
ondertekende brief maar dat hij wel gedurende 7 jaren een slagerij bij de weduwe Ruth W. F. Bregje Jans heeft waargenomen
waarvan een verklaring in het dossier aanwezig is enz. enz. dat hij gedeeltelijk is verlamd en niet tot alle werk geschikt of hij met
de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz. jaar 1825 (6)
Rutjes Arnoldus geb. Heerenveen, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens, welke
zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Rutkens Roelof, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Rutten Arie, Jager afdeeling Jagers * 18-01-1820 Rotterdam, 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)
Rutten J. T. te Verviers, 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)
Rutten Lambertus, gepensioneerd Sergeant (= overleden) en ingeschreven in het Grootboek Hoofdafdeling Militaire Pensioenen
onder nr. 538 ten bedrage van Fl. 130.= enz. jaar 1822 (1)
Rutten Sebastiaan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Ruttendijk J. D. (Administrator) , 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)
Ruttink W. Predikant te Huissen tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke

6683

2 deel 2, 6
04-01-1819

6418

248-DD
3e Compag.
2e blz.
Nom. Staat
09-06-1817
234
06-03-1815
51-D
05-01-1825
418 blz. 2
07-10-1818

6394
6864
6680

6683

2 deel 1
Blz. 6
04-01-1819

6671

54 blz. 12
22-01-1818

6671

54 deel 2, 7
22-01-1818

6683

2 deel 2, 7
04-01-1819

6713

1
00-00-1823

6631

1085
08-09-1814

8308

1070-8
64-106
28-10-1840

8210

966/7 en
881/14
Bladz. 10>>
27-08-1839
1612
05-12-1917
18-A blz. 40
21-01-1824

9185
6830

6677

316
22-07-1818

6669

415-h
29-10-1817

8280

517-11, 49
19-05-1840

6259

683
07-07-1815

6382

50 en 51
03-04-1814

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)
Ruttink W. te Huissen 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)
Ruuds Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817
een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Ruug Sijbrand IJmkes is thans thuis staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de
Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Ruuk de O. Medecine Docter te Arnhem , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825 (2)
Ruuk de O. te Arnhem, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Ruuk de R. P. Ouderling te Bommel tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Ruuk de R. P. te Bommel 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)
Ruuk de R. P. te Bommel 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)
Ruuk de R. P. te Bommel 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)
Ruuk de, Med. Doctor te Arnhem, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband,
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen,
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Ruurd Juuwe wordt vermeld op een brief van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de
brief) aan de Gouverneur van Vriesland met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de
enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)
Ruurda H. H. 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)
Ruurda H. H. 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)
Ruurda Johannes, 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)
Ruurda Ruurd te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Ruurdi O. J., Secretaris, Huis 9, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr)
genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het
tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met
vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Ruurdi Oege Johannes Secretaris van de Stad Sloten 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)
Ruurds Aafke te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Ruurds Antje huisvrouw van Schaaf van der Reinder Wobbes te Hardegarijp , staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane
uitschotten door Duursma Geert Jans Secreatris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens s’avonds aanzetten van het vuur
voor de mannen van de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)
Ruurds Baukje ---- Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes (een gering dagwerker
en zwaar gebroken, oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de Landmilitie de welke verzoekt op
grond van bijgaand bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene Wybrens wiens ouders, familie of vrienden
zich acht malen bij mij hebben vervoegd met allerlei soorten van getuigschriften waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van zijn
ouders onontbeerlijk is het bijgaande bewijs is getekend door de getuigen lid van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P.
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W., Bouma W. N., Postma O. O., Terpstra J. Y (naste burman) Veenstra G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz.
Jaar 1814 (4)
Ruurds Eeltje, 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)
Ruurds Fedde wed. , 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)
Ruurds Fedden---- Pieters Sjoerd wegens uitschot wegens het nemen van informatie ten huize van Jetzes Jan en Ruurds Fedden
ingevolge enz., wegens uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap enz. 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)
Ruurds Fetje, 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)
Ruurds Fokke te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Ruurds Hebbe , C. S. Guardeniers te Leeuwarden Onderwerp Marktgelden, antwoord op hun request is dat zij de Marktgelden
moeten betalen enz. enz. jaar 1815 (3)
Ruurds Hebbe, hij is een van de ondertekenaars namens de Guardeniers binnen de stad Leeuwarden die verzoeken geen
Marktgelden meer te behoeven te betalen met het antwoord van de Burgemeester enz. jaar 1815 (5)
Ruurds Hylke de weduwe 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)
Ruurds J. 852 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)
Ruurds J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon
en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der
Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit
den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Ruurds Jacob * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Ruurds Jacob 197 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)
Ruurds Jacob 197 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)
Ruurds Jacob 525 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)
Ruurds Jacob, 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)
Ruurds Jakob te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo voor een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) document met alle namen (15)
Ruurds Jan aan hem wordt betaald voor het perceel no. Sub 4ub 4 en wel f. 40.= enz. hij wordt vermeld in een document Notule of
Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de
Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke
Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te
verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de
deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f.
24529-13-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
Ruurds Jan te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Ruurds Jan, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Ruurds Japke---- staat vermeld als berger van de lading op een document ondertekend door de Burgemeester van de Stad
Harlingen Harmens W. heeft aangebragt uit zee een vat Talk gemerkt N—S&C lett. B=K nr. 209 enz. afkomstig van het schip
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gevoerd door Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam jaar
1822 (5)
Ruurds Joh’s 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)
Ruurds Joute---- Tanja R. L. en Bosma J. R. Kerkvoogden van den Dorpe Bozum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat zij met verschuldigde eerbied te kennen geven dat zij in bezit hebben een nhalve zathe en landen onder Bozum op
nr. 37 en dat het geheel groot 54 pondematen is mandelig met Ruurds Joute te Stiens welke Zathe reeds jaren achter een is
bewoond en in gebruik geweest bij Bootsma Auke Tjietes en Piersma Grietje Dirks echteluiden te Bozum enz. jaar 1814 (2)
Ruurds Minne---- Dirks Sikke en Ruurds Minne beide slagter te Rien een procesvrbaal wegens slagten zonder papieren, jaar 1824
(2)
Ruurds Minnes---- Dirks Sikke, Slagter van beroep en Ruurds Minnes van beroep Slagter te Rien zij krijgen een bekeuring
wegens vervoer van onafgehakt vlees zonder document enz. jaar 1825 (3)
Ruurds O. ondertekend ter Ordonnantie>> Nijenhuis W. T. President Burgemeester van de Stad Sloten ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Ruurds Rimmert, 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)
Ruurds Sijmen, 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)
Ruurds Trijntje, 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)
Ruurds Wytze 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)
Ruurds Ybe te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga,
Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige
Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Ruurds….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)
Ruurdsma Anne Foppes (Veldwachter) , Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor
Bruinsma Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende
het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Ruurdsma Anne Foppes Hij ondertekend een aantal documenten van 20-09-1813 met als onderwerp: een invordering van het
bedrag van 7922 fr. 68 c. genoemd Stavoren en Sneek enz. enz. jaar 1814 (7)
Ruurdsma Anne Foppes---- Sandman J. B. E. Stavoren Onderwerp: jaar 1812, Delibiratie van de Municipalen Raad tot vinding
van het Deficit in de Gemeente Stavoren enz. ondertekenaars zijn Jansen Pieter Cornelis, Trip Hendrik, Sandman J. B. E. , Jong de
Hessel, Hayleman Salling P. , Pietersen H. R., Scholtse Jan A. en Ruurdsma Anne Foppes, jaar 1813 (24)
Ruurdsma Anne Foppes---- 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)
Ruurdsma Anne Foppes---- Trip Hendrik te Staveren, Gemeente Ontvanger en de Veldwachter Heinsius Pieter Rommerts, betreft
een Executie wegens de quoisatie van 1812 ten huize van Nop Broer Clazes en Klifstra Anne Jarigs beide huislieden te Scharl en
geassisteerd met de Veldwachter te Warns Ruurdsma Anne Foppes en de Oud assistent Ysbrandy Ysbrand Durks waren zij ten elf
uren in de Herberg de Witte Arend te Stavoren vragende aan zijn meid waar Broer Clazes Nop was en kreeg ik ten antwoord dat
hij in de schuur was waarop Hylkema Lolle Rimmers enz .enz. deze kwam uit de schuur en mij tegenstand bood in mijn functie
enz. enz. daarna naar het huis van Klifstra Anne Jarigs, maar zijn vrouw vertelde dat hij niet thuis was enz. enz. jaar 1814 (4)
Ruurdsma Anne Foppes, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma
Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil
en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Ruurdsma Anne Foppes,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met
Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)
Ruurdsma J. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en beslissing
betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief
met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der
Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers
van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D.,
Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Ruurdsma Simon H., 19 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)
Ruurdsma Simon H., 29 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
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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)
Ruursma Simon 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)
Ruurts Folkert hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het verzoek een geschikt persoon ter waarneming van het
Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief
ondertekend door Aa van der Robide Commissaris van Politie verder genoemd Carpentier ….? Die bedankt heeft voor de functie
enz. jaar 1814 (7)
Ruwardi Ringnerus Reinders te Joure 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)
Ruwds Herre Ruurds, 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)
Ruwedel J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Ruwedel J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Ruwedel Jan G. ---- Canorinus Joh’ s Derwaarder bij de Belastingen heeft in arrest genomen de goederen van Oosterhof Folkert
Tjitsgers te Schurega wegens enz. enz. ook worden genoemd Helsdingen van J. A. B. en Ley van der Teete, Hoeksma Syte M. ,
Ruwedel Jan G. enz. verder in beslag genomen de goederen van Ruiter Wieger J. te Luinjebert enz. ook is het procesverbaal
aanwezig met de beschrijving enz. jaar 1822 (4) hele dossier (10)
Ruwedel Johan Peter hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de Gedimitreerd den 15 december 1819 Pasvoor
Hendrik Eelkes jaar 1820 (1)
Ruwedel Johan Peter opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland
om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding
van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
Ruwedel Johan Peter te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren in de provincie
Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1824 (5)
Ruwedel Johan Peter, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Ruwensma P. W., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt
vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Ruwersma P. W., ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de
geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,
Verbeek ….? van de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga
over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar
1815 (3)
Ruwersma W. P. wegens arbeidsloon aan het Regthuis, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur
van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar
1814 (4) dossier (26)
Ruwersma Wiebe, Verwer en Glasenmaker 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)
Ruwerts Grietje Naaister met behulp van anderen te Gemeente Nijehaske staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen
enz. jaar 1824 (4)
Ruyg Pieter (de weduwe) te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en
14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief eaarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande
Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens hierover gelegde documneten namens
de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan welke den 18e der
maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de
navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan
het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te
Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit
en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes
Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin
magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees
van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche
Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en
Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
Ruys J. D. te Ouderkerk aan den Amstel Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz.
jaar 1818 (5) dossier (24)
Ruyter de G. J---- Ruyter J. M. te Ameland , een antwoord op zijn request , de vraag is of hij ook pogingen heeft gedaan om enz.
enz. getekend de schout van Ameland Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) enz. jaar 1814 (1)
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Ruyter de Harmen , hij wordt vermeld als overleden in het Hospitaal te Groningen enz. Cannonnier Plaatsvervanger voor zig zelve
(3)
Ruyter de Jacob Martens het betreft een berigt op zijn request met als onderwerp zijn tractement en dat voorheen de tractementen
van de Gerechtsdienaren van de Gemeente Ameland betaald werden uit de Adminstatie der Domeinen afkomstig van den Vorst
van Nassauw enz. dit document wordt ondertekend door Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Schout van Ameland jaar 1814 (2)
Ruyter de W † in leven gehuwd met Cluwen Wibbelina , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der
Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der
Domeinen van Overijssel jaar 1818 (4)
Ruyter Gerbrand Jansen---- Bosch J. W. Schoolonderwijzer te Hollum op het eiland Ameland Onderwerp: zijn request weens
geene betaling aan hem gedaan door de Hervormde Kerk administratie als beloning voor de waarneming van het Koster Ampt enz.
ook genoemd Ruyter Gerbrand Jansen Kerkvoogd sedert 1781 en Visser Rienk B. die deelden mede dat de vorige
schoolonderwijzers nimmer tractement enz. en dat door sekere omsandigheden Vries de Douwe Gerbens is afgezet in de
revolutionaire als schoolonderwijzer wierd eene Gerrits Hendrik behorende aan de Doopsgezinde Kerk enz. jaar 1825 (2)
Ruyter J. M. te Ameland , een antwoord op zijn request , de vraag is of hij ook pogingen heeft gedaan om enz. enz. getekend de
schout van Ameland Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) enz. jaar 1814 (1)
Ruzevoort Hendrik Jacob * 13-07-1800 Leyden; 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)
Ryckere Joannus Romanus geb. 1803 Nationale Militie Provincie West Vlaanderen Brugge 01-07-1824 niet komen opdagen
ondanks de orde tot vertrek. (met signalement zoals Haarkleur, gezicht enz., (ouders geboorteplaats en datum) jaar 1824 (6)
Ryfer ….? Mr. Ouderling te Den Haag, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Ryke 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)
Ryke D. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar
1819 (6) dossier (22)
Ryke de M. te Zierikzee Ouderling Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Rykles Akke, 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)
Rymkema 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)
Rymkema Joost Fransen, 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)
Rypersma H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Rypersma Harmen M. 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 Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Rypersma M. H. 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)
Rypersma Minne H. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Rypkema Tj: T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een brief met hun handtekening verzoekt
vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts
sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (11)
Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een brief met hun handtekening verzoekt
vergunning tot het verbreden van een uitweg van het perceel kadastraal bekend Oppenhuizen sectie, naar de Rijksweg enz. met
een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar 1916 (10)
Rypkema Dirk---- Rypkema Wybe Dirks , Castelein en Schouwman en dat hij en zijne beide Pikeniers bij de Landstorm de een in
Akkrum en de ander in Woudsend en dat wijlen Rypkema Dirk altoos onwillig is geweest enz. jaar 1814 (2)
Rypkema Hantje Sjoerds te Terhorne, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Akkrum enz. enz. jaar 1822 (2)
Rypkema Hantje Sjoerds te Terhorne, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Akkrum en Terhorne
in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Rypkema Hantje Sjoerds te Terkaple 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)
Rypkema Klaas T. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den 13e
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van
betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
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7-A blz. 5
18-02-1824

Rypkema Pieter D. (de wed??) 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
279-B
Rypkema Roel S. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den 13e
09-04-1821
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van
betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
276
Rypkema Roel S. te Broek, Lijst met 16 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee
00-00-1822
beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in Doniawerstal Jaar 1822 (2)
284
Rypkema T. T. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van Utingeradeel en
09-04-1821
Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen betreffende de aanscherping door de heer
Gouverneur van Vriesland in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de grenswijziging enz. verder
wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3)
424-25
25- Rypkema T. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
8-A
Rypkema T. T.,-----Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. worden
05-04-1824
ook in genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks, Doorenbos Willem, Rypkema T. T., Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit Tjallings,
Visser S. M., Doesburgh van W., (9) jaar 1824
68
Rypkema Wybe Dirks , Castelein en Schouwman en dat hij en zijne beide Pikeniers bij de Landstorm de een in Akkrum en de
15-08-1814
ander in Woudsend en dat wijlen Rypkema Dirk altoos onwillig is geweest enz. jaar 1814 (2)
424-24
Rypma Joh´s U. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
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)
988-3, 26
Rypma E. te Niawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 4
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
517-11, 22
Rypma J. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
19-05-1840
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)
1102-15
Rypma Klaas Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge
18-12-1816
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)
307
Rypma Martje Gerrits is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en
31-03-1815
een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 279
274-a, 25
Rypma P. Menaldum Schip de Menaldum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
28-02-1918
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
424-25
25- Rypma Rients Jarings hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
379
Rypma Rientse Jarings Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
938 blz. 6v
Rypma Sjeuke Tjebbes Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
30-11-1815
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
7-A bijl. 1
Rypma Sjieuwke T., 306 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Correctie
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
199-A
Rypma Sybren Annes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet
26-03-1814
tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
424-24
Rypma Sybren U. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
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)
729/5, 290
Rypsma D. F. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
Bladz. 30
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier
17-07-1839
ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Rypsma Douwe F. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 26-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
966/7 en
Rypstra F. J. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz.12>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
988-3, 26
Rypstra H. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 5
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
26-09-1839
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
418 blz. 3
Rysoort van Meurs van G. J. te Dordrecht, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
07-10-1818
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende

6709

36 deel 1
blz. 7
16-01-1822

bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt,
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Rysoort van Meurs van 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)

